
           О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 

Днес, 27.06.2019 година, комисия назначена със Заповед № ОА-478/14.06.2019 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 год., 

издадена на основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, 

ал.1 от ППЗОП и във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” №С-9 от 30.05.2019 г., с ID 9088700, с 

предмет: „Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на 

община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ „Здравец“, с.Трудовец“  и 

Обособена позиция №2: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на 

градина в с.Врачеш община Ботевград – етап 2, разположени в терен между осови 

точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298“  и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

          ЧЛЕНОВЕ: 

                              1. Николай Николов – началник отдел ПНО 

                              2. Диана Павлова – външен експерт 

 

се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската 

администрация Ботевград, за да отвори, разгледа и обсъди допълнително представените 

документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 20.06.2019г., относно съответствието 

им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

Протокол №2 от 20.06.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  
 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, видно от датите на получаване на протокол №2 и входящите номера 

на внесените документи, както следва: 

1. „Ц и С ГРУП“ ООД, вх.№5300-687(1) от 21.06.2019 год. 

2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД,   5300-687(2) от 25.06.2019 год. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците по реда на тяхното постъпване: 

 

 №1. „Ц и С ГРУП“ ООД - за обособена позиция №1 

 Участникът е представил ново Приложение № 4 - Декларация за съответствие с 

критериите за подбор в което е допълнил изискващата се информация. От информацията в 

представените допълнителни документи е видно, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания за изпълнение на поръчката, посочени в обявата и документацията 

към нея, предвид на което, комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и 

оценка на техническото предложение. 

  

 №2 „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - за обособена позиция №2  

Участникът е представил ново Приложение № 4 - Декларация за съответствие с 

критериите за подбор в което е допълнил изискващата се информация. От информацията в 

представените допълнителни документи е видно, че участникът отговаря на заложените 

минимални изисквания за изпълнение на поръчката, посочени в обявата и документацията 
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към нея, предвид на което, комисията предлага същият да бъде допуснат до разглеждане и 

оценка на техническото предложение. 

 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената 

поръчка, и определяне на оценка по „Технически показатели”  П2, съгласно Методиката за 

оценка на офертите, по реда на постъпването им. 

 

№1. „Ц и С ГРУП“ ООД - за обособена позиция №1 

След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и 

приложенията към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички 

изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия. 

 

Оценка по „Технически показатели”  П2 

Оценката обхваща два подпоказателя: Екологични характеристики, свързани с 

изпълнението на договора и Технология и организация на изпълнението на 

строителството.  

Относно подпоказател Технология и организация на изпълнението на 

строителството. 
В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

1) Срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на 

подписване на протокола за откриване на строителната площадка; 

2) Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет дни/ месеца от крайния срок за 

получаване на оферти. 

3) Гаранционен срок на извършените СМР – 5 (пет) години, считано от датата на 

подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 

15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ) 

Към Техническо си предложение участникът е приложил: 

  Работна програма (Приложение №1), описваща организацията и технологията и 

организацията на строителството за изпълнение на предвидените в поръчката СМР. 

Изпълнението на предмета на обществената поръчка, участникът структурирал в следните 

етапи: Етап 1 – Откриване на строителната площадка на обекта; Етап 2 – Мобилизация; Етап 

3 – Извършване на СМР; Етап 4 – тествания; етап 5 – Въвеждане в експлоатация. Представен 

е линеен календарен график, в който са отразени всички СМР подлежащи на изпълнение в 

тяхната технологична и непротиворечива последователност и продължителност и който 

доказва по безусловен начин предложения от участника срок за изпълнение на поръчката.  

Описани са подробно дейностите, които ще бъдат извършени във всеки един етап на 

изпълнението на поръчката, като същите са мотивирани относно предложената 

последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието е видно, че при 

реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. 

В предложената организация и подход на изпълнение, участникът е обхванал всички 

видове работи и дейности предвидени в КСС, необходими за изпълнението предмета на 

поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както 

и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, които са в 

съответствие с изисквания на Техническата спецификация. Представил е конкретните 

отговорности и пълномощията на ключовия персонал отговорен за изпълнението на проекта. 

В предложението за реализиране на дейностите са обхванати всички видове СМР, 

необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнението 

им. Видно от представената част, за описаните СМР е отчетено времето за тяхното 

изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по същинското 
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изпълнение на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи 

работи, необходими за постигане целта на договора, които са в съответствие с изисквания на 

Техническата спецификация. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и 

машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната 

дейност. 

Участникът е представил процеса по оборудване на обекта и доставката на материали, 

като същите са съобразени с представения линеен график и подредени в зависимост от 

последователността на отделните дейности. С предвидените в предложението мерки по 

управление на качеството; контрол по изпълнението на отделните видове СМР; контрол за 

качеството на доставките; дейностите по навременна подготовка за изпълнение на 

поръчката, включително дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки, 

гарантират качественото и навременно изпълнение на поръчката с посоченото в линейния 

график начало и край на изпълнение на всички дейности. От предложената организация за 

работа на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката също може да се направи 

обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено качествено и в срок, благодарение на 

посочените начини за извършване на координация и съгласуване на отделните дейности, 

между членовете на изпълнителския екип. 

Участникът е предложил списък на основните строителни материали които 

участникът предвижда да вложи в строежа, съдържащ техническите им характеристики и 

съответствие с действащите стандарти за качество. Същите отговарят на предвижданията на 

проекта и представените им технически характеристики обуславят извода, че влагането им 

ще гарантира изискваното качество. 

В техническото предложение, освен изискваното минимално съдържание, участникът 

е представил план за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация на работещите и 

намиращите се на строителната площадка, сигнализациите които ще се изпълнят и 

определяне на място за оказване на първа помощ. Определени са и анализирани 

потенциалните рискове свързани с изпълнението на договора, както и предпоставките за 

успешното изпълнение на договора. 

Техническото предложение на участника покрива изискванията на Възложителя, като ясно 

обосновава предложена технологична последователност, която гарантира изпълнение на 

всички видове СМР и същата е съобразена с Техническата спецификация и законодателство, 

приложима и относима е към конкретния строеж. 

 

От техническото предложение на участникът, може да се направи извод, че същото 

съдържа базовите изисквания относно съдържанието, определени в Методиката за оценка от 

документацията на обществената поръчка, поради което получава базовите 16 точки. 

 

Относно  надграждащите базови изисквания обстоятелства, същото: 

1. Съдържа последователността на изпълнение на всички видове работи и дейности от 

КСС в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на 

договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с 

Техническите спецификации и одобреният инвестиционен проект. Демонстрираната 

последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и посочената 

взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат 

за изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените 

резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на 

работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката, поради което, 

предложението получава допълнително 10 точки. 

2. Съдържа организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника 

технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси за изпълнение 

на всички видове работи и дейности от КСС, обвързани с конкретния подход за изпълнение 

на предмета на поръчката (строителство). Предложените при изпълнението организация, 

мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна 
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техника и механизация) и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в 

посочения срок и качествено постигане на целените резултати, поради което, 

предложението получава допълнително 10 точки. 

3. Съдържа план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, 

влагане) на необходимите материали за извършване на всички видове работи и дейности от 

КСС. Предвид разнообразието на материалите, които предстои да се вложат, всеки участник 

е необходимо да представи своето предложение, демонстриращо способността за доставяне в 

съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР. Предложената при 

изпълнението организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на 

необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок и 

качествено постигане на целените резултати, поради което, предложението получава 

допълнително 10 точки. 

4. Съдържа предложени материали за влагане в строителството, предмет на настоящата 

обществена поръчка, доказващи по-високо качество и устойчивост на изпълненото 

строителство, поради което, предложението получава допълнително 10 точки. 

 

Относно подпоказател: Екологични характеристики, свързани с изпълнението 

на договора 

Участникът е предложил мерки за управление и опазване на околната среда при 

изпълнение на договора, включващи мерки в етапа на подготвителната дейност, мерки в 

етапа на изпълнение на СМР, като са отчетени възможните замърсители, елементите на 

околната среда засегнати от тях, мерки за предотвратяване и намаляване на замърсяването. 

Предложени са мерки за опазване на околната среда от строителни отпадъци включващи 

предотвратяване образуването на отпадъци, сортиране на събраните отпадъци, допълнителни 

мерки по опазване на околната среда, инструктажи, почистване.  

Участникът е описал видовете отпадъци, които ще се генерират при изпълнението на 

СМР, като е предвидил начина им на временно съхранение и депонирането им на 

регламентирани депа. Описал е йерархичния ред за третиране на отпадъци, но липсва анализ 

за всеки един от описаните отпадъци в коя категория от йерархичния ред попада и 

последващите действия на база анализа, които участникът предлага да предприеме за целите 

на екологосъобразно изпълнение на договора. По отношение на третирането им предлага 

разделно събиране и депониране. 

Въз основа на направените констатации, комисията счита, че относно екологичните 

характеристики, свързани с изпълнението на договора,  предложението на участника не 

отговаря на изискванията за компонент А) Анализ на строителните отпадъци.  

Предвид изискването в методиката: „За да се присъди съответният брой точки за 

конкретния отпадък, то е необходимо да са налични и двата компонента, посочени по-горе, 

вкл. те да отразяват посочените спрямо тях изисквания.”, по показателят Екологични 

характеристики, свързани с изпълнението на договора, комисията не присъжда точки на 

участника. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе Комисията поставя на участника 56 точки 

по Показателя „Технически показатели”  П2. С оглед на описаното комисията предлага 

на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената 

поръчка. 

 

 

№2 „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - за обособена позиция №2  
След обстойно разглеждане на техническото предложение на участника и приложенията 

към него, комисията установи, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми 

документи и съответства на предварително обявените условия. 
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Оценка по „Технически показатели”  П2 

Оценката обхваща два подпоказателя: Екологични характеристики, свързани с 

изпълнението на договора и Технология и организация на изпълнението на 

строителството.  
 

Относно подпоказател Технология и организация на изпълнението на 

строителството 

В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

1) Срок за изпълнение на поръчката - 120 /сто и двадесет/ дни, считано от датата на 

подписване на протокола за откриване на строителната площадка; 

2) Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет дни/ месеца от крайния срок за 

получаване на оферти. 

3) Гаранционен срок на извършените СМР – 5 (пет) години, считано от датата на 

подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 

15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ) 

Към Техническо си предложение участникът е приложил работна програма за изпълнение 

на строителството. Изпълнението на предмета на обществената поръчка, участникът 

структурирал в два основни етапа: Етап 1 – Мобилизация и подготвителни дейности 

включващи подготовка на площадката, оборудване, обозначаване, ресурсно обезпечаване и 

откриване на строителната площадка на обекта; Етап 2 – Изпълнение на строителството. 

Представен е линеен календарен график, в който са отразени всички СМР подлежащи на 

изпълнение в тяхната технологична и непротиворечива последователност и 

продължителност и който доказва по безусловен начин предложения от участника срок за 

изпълнение на поръчката.  

Описани са подробно дейностите, които ще бъдат извършени във всеки един етап на 

изпълнението на поръчката, като същите са мотивирани относно предложената 

последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието на технологичното 

изпълнение на отделните видове СМР е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания. 

В предложената организация и подход на изпълнение, участникът е обхванал всички 

видове работи и дейности предвидени в КСС, необходими за изпълнението предмета на 

поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, които са в съответствие с изисквания на 

Техническата спецификация. Представeни са конкретните отговорности на ключовия 

персонал отговорен за изпълнението на проекта с указан срок и съответствие с въведена 

процедура по качеството в дружеството. В предложението за реализиране на дейностите са 

обхванати всички видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, 

подробно е представена технологията на изпълнението им. В табличен вид, участникът е 

определил времето за изпълнение на всеки един вид работа, обезпечението с механизация и 

човешки ресурс, която ще се използва при изпълнението на съответния вид работа, като 

представената част доказва, че за описаните СМР е отчетено времето за тяхното изпълнение, 

включително подготвителни работи (мобилизация), работи по същинското изпълнение на 

СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целта на договора, които са в съответствие с изисквания на 

Техническата спецификация. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и 

машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната 

дейност. 

Участникът е представил процеса по планиране и доставката на материали, като 

същите са съобразени с представения линеен график и строителния процес и напредъка при 

изпълнението на СМР. С предвидените в предложението мерки по управление на качеството; 

организационен план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качеството 

съгласно СУК; контрола по изпълнението на СМР; системата за контрол на сроковете за 
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изпълнение; контрол за качеството на доставките и контрола по влагането на материалите в 

строежа; контрола относно ефективността на персонала и този при използването на 

механизацията, включително контрола върху времето на изпълнение, като фактор формиращ 

качеството на строителната услуга, гарантират качественото и навременно изпълнение на 

поръчката с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности.  

От предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението на 

поръчката също може да се направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено 

качествено и в срок, благодарение на посочените начини за извършване на координация и 

отговорности за отделните дейности, между членовете на изпълнителския екип. 

Участникът е предложил списък на основните строителни материали които 

участникът предвижда да вложи в строежа, съдържащ техническите им характеристики и 

съответствие с действащите стандарти за качество. Същите отговарят на предвижданията на 

проекта и представените им технически характеристики обуславят извода, че влагането им 

ще гарантира изискваното качество. 

Техническото предложение на участника покрива изискванията на Възложителя, като 

ясно обосновава предложена технологична последователност, която гарантира изпълнение 

на всички видове СМР и същата е съобразена с Техническата спецификация и 

законодателство, приложима и относима е към конкретния строеж. 

От техническото предложение на участникът, може да се направи извод, че същото 

съдържа базовите изисквания относно съдържанието, определени в Методиката за оценка от 

документацията на обществената поръчка, поради което получава базовите 16 точки. 

 

Относно  надграждащите базови изисквания обстоятелства, същото: 

1. Съдържа последователността на изпълнение на всички видове работи и дейности от 

КСС в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на 

договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с 

Техническите спецификации и одобреният инвестиционен проект. Демонстрираната 

последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и посочената 

взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат 

за изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените 

резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на 

работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката, поради което, 

предложението получава допълнително 10 точки. 

2. Съдържа организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника 

технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси за изпълнение 

на всички видове работи и дейности от КСС, обвързани с конкретния подход за изпълнение 

на предмета на поръчката (строителство). Предложените при изпълнението организация, 

мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна 

техника и механизация) и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в 

посочения срок и качествено постигане на целените резултати, поради което, 

предложението получава допълнително 10 точки. 

3. Съдържа план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, 

влагане) на необходимите материали за извършване на всички видове работи и дейности от 

КСС. Предвид разнообразието на материалите, които предстои да се вложат, всеки участник 

е необходимо да представи своето предложение, демонстриращо способността за доставяне в 

съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР. Предложената при 

изпълнението организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на 

необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок и 

качествено постигане на целените резултати, поради което, предложението получава 

допълнително 10 точки. 
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4. Съдържа предложени материали за влагане в строителството, предмет на настоящата 

обществена поръчка, доказващи по-високо качество и устойчивост на изпълненото 

строителство, поради което, предложението получава допълнително 10 точки. 

Относно подпоказател: Екологични характеристики, свързани с изпълнението на 

договора 

Участникът е описал видовете отпадъци, които ще се генерират при изпълнението на 

СМР, като е анализирал всеки един от тях по отношение йерархичния ред в който попада 

съгласно чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали, възможността за повторното му използване, 

възможността за доказване на характеристиките им , както и степента на амортизация и 

експлоатационната им годност. Участникът е предложил конкретни действия за третирана на 

всеки един от описаните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. 

Въз основа на направените констатации, комисията счита, че относно екологичните 

характеристики, свързани с изпълнението на договора,  са налице и двата компонента  

относими към оценката по този показател и съгласно приложената таблица за определяне на 

оценката, съгласно методиката , по показателят Екологични характеристики, свързани с 

изпълнението на договора, комисията присъжда точки на участника – 4 точки. 

Във връзка с всичко описано по-горе Комисията поставя на участника 60 точки 

по Показателя „Технически показатели”  П2. С оглед на описаното комисията предлага 

на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената 

поръчка. 

 

След извършените от комисията действия, по разглеждане и оценка на техническите 

предложения, същата взе решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на 

ценовите предложения на допуснатите участници и извърши окончателно класиране на 

офертите. 

 

► За участникът „Ц и С ГРУП“ ООД, комисията установи, че предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност 

в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс. Налице е 

съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото 

предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки. Комисията не 

извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, 

тъй като има само един участник за съответната обособена позиция. 

Във връзка с критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът получава 

автоматично максимален брой точки по финансовия показател П1 „предлагана обща цена за 

изпълнение на поръчката“ – 40 точки. 

 

► За участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, комисията установи, че предложената 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната 

стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс. 

Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото 

предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки. Комисията не 

извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, 

тъй като има само един участник за съответната обособена позиция. 

Във връзка с критерия за оценка и наличието само на една оферта, участникът получава 

автоматично максимален брой точки по финансовия показател П1 „предлагана обща цена за 

изпълнение на поръчката“ – 40 точки. 
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В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител 

в настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната 

оценка на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка на офертите, описана в 

обявата и документацията. 

 

 

► За Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

сградата на ДГ „Здравец“, с.Трудовец“ 

 

№ Участник Финансов показател 

„предлагана обща цена за 

изпълнение на поръчката” 

П1 

„Технически 

показатели” П2 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

1 „Ц и С ГРУП“ 

ООД 

40 56 96 

 

 

► За Обособена позиция №2: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт 

на градина в с.Врачеш община Ботевград – етап 2, разположени в терен между осови 

точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298“ 

№ Участник Финансов показател 

„предлагана обща цена за 

изпълнение на поръчката” 

П1 

„Технически 

показатели” П2 

Комплексна 

оценка 

КО=П1+П2 

1 „ПАРСЕК 

ГРУП“ ЕООД 

40 60 100 

 

 

 След извършване на гореописаните действия и в съответствие с избраната от 

Възложителя методика за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка, 

комисията: 

 

І. Направи следното класиране: 

 ► За Обособена позиция №1: 

- На І-во място: „Ц и С ГРУП“ ООД с комплексна оценка – 96,00 т. 

 

 ► За Обособена позиция №2: 

- На І-во място: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

 

ІІ. Няма отстранени участници. 

 

ІІІ. Предлага на Възложителя за изпълнители на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъдат определени участниците, класирани на първо 

място: 

- За обособена позиция №1 - „Ц и С ГРУП“ ООД 

- За обособена позиция №2 -  „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 
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КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  инж. Цветелин Цветков/ 

          ЧЛЕНОВЕ: 

                              1.  /П/  /Николай Николов/ 

 

                              2.   /П/  /Диана Павлова/ 

 

 

 

 

Настоящият протокол се състави на 28.06.2019г. в 15:30ч. на основание чл.192, ал.4 

от ЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:        /П/* 

ЗАМ.-К М Е Т:  
/Борис Богданов Борисов,  

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

 

дата: 28. 06. 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*/П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 


