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

           

                      П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 

 Днес, 20.11.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-482/17.06.2019г. на Зам.-

кмета на oбщина Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-7/02.05.2019г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) 

за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 5”, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

    1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

     2. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел ИКС;  

     3. Ирена Драганова - Мл. експерт „Общинска собственост“; 

         4. инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ; 

         5. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и 

опер. дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

     6. инж. Васил Василев – Гл. експерт ТСУ и КР, 

 

Резервни членове:  

          1. Катрин Михайлова - Юрисконсулт; 

 2.Таня Накова – Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“      

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинска администрация, за да  продължи 

своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на допуснатите 

участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания 

предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на офертите. 

Поради прекратяване на трудовото правоотношение на инж. Ирена Илиева – Гл. 

експерт НС и ТИ – член от основния състав на комисията, до избора на изпълнител в 

горецитираната обществена поръчка, същият се замести от резервен член Таня Накова – 

Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“. 

 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показатели П1 

„Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския 

надзор, и неговата организация”, П2 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ и П3 „Предложен срок 

за изпълнение на предмета на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на 

комплексна оценка, приложена в документацията за участие, и пристъпи към отваряне на 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участниците и 

оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както 

следва: 

 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 
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обособената позиция в размер на 306 661,75 лева без ДДС или 367 994,10 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 11 025,30 лева без ДДС или 13 230,36 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 294 053,75 лева без ДДС или 

352 864,50 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –

1 582,70 лева без ДДС или 1 899,24 лева с ДДС; 

 

2. „СЕТАТЕХ” ЕООД 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 478 155,12 лева без ДДС или 573 786,14 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 22 400,00 лева без ДДС или 26 880,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 454 755,12 лева без ДДС или 

545 706,14 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –

1 000,00 лева без ДДС или 1 200,00 лева с ДДС; 

 

3. ДЗЗД „БОТЕВГРАД МЕ“ 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 308 968,20 лева без ДДС или 370 761,84 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 10 440,00 лева без ДДС или 12 528,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 295 668,20 лева без ДДС или 

354 801,84 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –

2 860,00 лева без ДДС или 3 432,00 лева с ДДС; 

 

4. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 71 900,00 лева без ДДС или 86 280,00 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 2 300,00 лева без ДДС или 2 760,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 69 000,00 лева без ДДС или 

82 800,00 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –

600,00 лева без ДДС или 720,00 лева с ДДС; 

 

5. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 288 999,06 лева без ДДС или 346 798,87 лева с ДДС, 

която включва: 
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1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 12 500,00 лева без ДДС или 15 000,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 273 999,06 лева без ДДС или 

328 798,87 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –

2 500,00 лева без ДДС или 3 000,00 лева с ДДС; 

 

6.  ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 289 000,00 лева без ДДС или 346 800,00 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 14 000,00 лева без ДДС или 16 800,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 272 000,00 лева без ДДС или 

326 400,00 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –

3 000,00 лева без ДДС или 3 600,00 лева с ДДС; 

 

7. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 457 000,00 лева без ДДС или 548 400,00 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 23 000,00 лева без ДДС или 27 600,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 430 000,00 лева без ДДС или 

516 000,00 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –  

4 000,00 лева без ДДС или 4 800,00 лева с ДДС; 

 

8. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 69 900,00 лева без ДДС или 83 880,00 лева с ДДС, 

която включва: 

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по всички части 

– 2 400,00 лева без ДДС или 2 880,00 лева с ДДС; 

1.2. Изпълнение на строително – монтажни работи – 67 000,00 лева без ДДС или 

80 400,00 лева с ДДС; 

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството –  500,00 

лева без ДДС или 600,00 лева с ДДС; 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията,  и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници за всяка една 

от  обособените позиции и извършване на преценка 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, но не установи такова. 

 

След извършване на горе описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена 
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поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите 

участници, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същите. 

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД 

50 50 100 97,22 71,39 

2. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД 100 100 100 100 100,00 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 100 75 100 94,24 87,70 

2. ДЗЗД „БОТЕВГРАД 

МЕ“ 

100 100 100 93,54 97,41 

3. „ОМЕГА БИЛД 

КОРЕКТ“ ЕООД 

100 100 100 100 100,00 

4. ДЗЗД „АХИНОРА 

БИЛД“ 

100 100 100 100 100,00 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка 

– П1 

Оценка 

–  

П2 

Оценка 

– П3 

Оценка 

– П4 

Оценка -КО= 

0,15 х П1 + 0,40 

х П2 + 0,05 х П3 

+ 0,40 х П4 

1. „СЕТАТЕХ” ЕООД 100 100 100 95,58 98,23 

2. „ПАРСЕК ГРУП“ 

ЕООД 

100 100 100 100 100,00 

 

Забележка:  

             Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

             КО = 0,15 х П1 + 0,40 х П2 + 0,05 х П3 + 0,40 х П4, 

             където: 

 П1 е показател „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и 

авторския надзор, и неговата организация” 

 П2 е показател „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ 

 П3 е показател „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ и 

 П4 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“, 

където: 

П4 =  Предложена минимална обща цена в лева без ДДС          х 100 

          Предложена обща цена от участника в лева без ДДС 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка 

по съответната обособена позиция, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД с комплексна оценка – 100,00 т. 
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На II-ро място: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с комплексна оценка – 71,39 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ с комплексна оценка – 100,00 т. 

На III-то място: ДЗЗД „БОТЕВГРАД МЕ“ с комплексна оценка – 97,41 т. 

На IV-то място: „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с комплексна оценка – 87,70 т. 

 

 След определяне на комплексната оценка на участниците по обособена позиция 2 

се установи, че оценките на „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД и ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 

са равни. На основание чл. 58, ал.2, т.1 от ППЗОП и съгласно Раздел III Критериите за 

възлагане, методика за комплексна оценка и начин на определяне на оценка по всеки 

показател, комисията класира на първо място участник  „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД, 

тъй като офертата на участникът съдържа по – изгодно предложение, а именно по-ниска 

предложена цена.  

 

► За обособена позиция №3: 

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

На II-ро място: „СЕТАТЕХ” ЕООД  с комплексна оценка – 98,23 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция. 

 

Настоящият протокол се състави на 20.11.2019г. в 12:30ч. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Николай Николов/ 

 

2.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

3.   /П/  /Ирена Драганова/ 

4.   /П/  /Таня Накова/ 

  

5.   /П/  /Петко Петков/ 

 

6.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП  


