
              

     УТВЪРДИЛ: …………./П/……….. 
      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

                 РАДОСТИН РАДЕВ 

                       Кмет на Община Костенец 

 

 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС  

ЗАПОВЕД №РД-04-149/18.04.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви предоставям настоящия 

доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед      

№РД-04-149 от 18.04.2018 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна 

на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“, по 

три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна и изграждане на водопровод 

по ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин 

Костенечки“, с. Костенец“, Обособена позиция №2: „Подмяна и изграждане на 

водопровод по ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван 

Рилски“ /до моста към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“ и Обособена позиция №3: 

„Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до       

ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“, ул. “Св. Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“,              

гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до ул. “Иглика“, с. Костенец“, открита с Решение 

№РД-04-85 от 12.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

Посоченият състав на комисията е отразен в Протокол №1 от 18.04.2018 г. и 

Протокол №2 от 17.05.2018 г. 

Работният процес на комисията премина през следните етапи: 

 

Етап І 

На 18.04.2018 г., в 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец - 

гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, комисията в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове:  

1. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист“; 

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”, 

се събра да извърши разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на 

община Костенец“, по три обособени позиции, открита с Решение №РД-04-85 от 

12.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

 Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура получи 

председателя на комисията в 10:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-149 от 



18.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящия регистър 

на офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с 

участниците, подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация 

за липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

№12-11 от 18.04.2018 г., в определения срок са постъпили четири оферти за участие по 

обособените позиции на обществената поръчка.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма такива представители. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани оферти по обособените позиции – 4 /четири/ бр., както следва: 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 

„ХИМКОМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – по 

обособена позиция №2 

92-Х-8 17.04.2018 г. 15.51 ч. 

2. 

„ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ 

ДЗЗД – по обособена 

позиция №1 

92-О-124 17.04.2018 г. 15.53 ч. 

3. 
„ЕСПОАР“ ДЗЗД – по 

обособена позиция №3 
92-Е-92 18.04.2018 г. 15.52 ч. 

4. 

„Обединение за 

строителство ПИМО – 

Хидротех“ – по обособена 

позиция №2 

92-О-125 17.04.2018 г. 16.55 ч. 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията 

на участниците по реда на подаване за всяка една от обособените позиции.  

  

Офертите се отвориха, като последователно за всяка една се изпълниха 

следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такива при всички участници. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на пликовете с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същите бяха прибрани на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участниците, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в пликовете на всеки един от 

участниците. 



С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Етап ІІ 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, проведено на 20.04.2018 г. 

и 26.04.2018 г., като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

І.  За участието в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец“, по Обособена позиция 

№1: „Подмяна и изграждане на водопровод по ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. 

Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“, с. Костенец“, в постъпилата оферта 

от участника се установи следното:  

 „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, с ЕИК 176273885, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Слатина, 

п.к.1111, ул. „Николай Коперник“ №21 вх.Б ет.3 ап.8, тел.: 02/9344184, 0899/166168, 

факс: 02/9344184, е-mail: monostro@dbv.bg, представлявано от Пламен Георгиев 

Атанасов – Управител. 

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

ІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец“, по Обособена позиция 

№2: „Подмяна и изграждане на водопровод по ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил 

и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“, в 

постъпилите оферти от двамата участници се установи следното:  

1. „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК 114121600, със седалище и 

адрес на управление: Област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, п.к.5800, ул. "Георги 

Сава Раковски" №39, ет. 1, ап. 1, тел.: 0887/375314, е-mail: ogiv@himcom-eng.com, 

представлявано от Огнян Цветанов Ванков – Управител. 

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

2. „Обединение за строителство ПИМО – Хидротех“, със седалище и адрес на 

управление: Област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. "Братя 

Миладинови" №8, тел./факс: 034/446009, е-mail: pimo_cv@abv.bg, представлявано от 

Нешко Спасов Гергов – Управител.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

ІІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на 

съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“, по 

Обособена позиция №3: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Витоша“,          

ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“, ул. “Св. Георги /от              

ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до ул. “Иглика“,    

с. Костенец“, в постъпилата оферта от участника се установи следното:  

„ЕСПОАР“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: Област София, община 

Самоков, гр. Самоков, п.к.2000, ж.к. „Самоково“, бл.28, вх.А, ет.4, ап.15, тел.: 

0888/865781, 0722/61133, факс: 0722/66678, е-mail: boshkov_bild_ltd@abv.bg, 

представлявано от Васил Димитров Божков – Управител.  

Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор.  

mailto:monostro@dbv.bg
mailto:pimo_cv@abv.bg


Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до понататъшно участие в процедурата по обособените позиции за 

разглеждане на техническото предложение, участниците: 

 

По Обособена позиция №1: „Подмяна и изграждане на водопровод по                 

ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“,    

с. Костенец“:  

„ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, с ЕИК 176273885  

По Обособена позиция №2: „Подмяна и изграждане на водопровод по               

ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста 

към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец:  

1. „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК 114121600  

2. „Обединение за строителство ПИМО – Хидротех“ 

По Обособена позиция №3: „Подмяна на съществуващ водопровод по                  

ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“, ул. “Св. 

Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до      

ул. “Иглика“, с. Костенец“: 

„ЕСПОАР“ ДЗЗД 

 

Етап ІІІ 

Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертите на 

допуснатите участници по обособените позиции: 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации.  

 

В заседания на 03.05.2017 г., 09.05.2017 г. и 11.05.2017 г., комисията разгледа 

техническите предложения на допуснатите участници, свързани с изпълнението на 

поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията 

изисквания.  

Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Методика за комплексна оценка. 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник за всяка обособена позиция 

поотделно се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести 

и съгласно следната формула:  

КО = ТП + ФП 

Където, 

ТП - Технически показатели с тежест - максимум 60 точки 

ФО - Финансови показатели с тежест - максимум 40 точки 

 

Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата на 

допуснатия участник по Обособена позиция №1 - „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, с 

ЕИК 176273885  

ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНО 

ОТ УЧАСТНИКА  

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

По този показател П1 – участника получава 10 точки. 



2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

       Предложението на участника е подробно и са изпълнени всички дефинирани от 

Възложителя изисквания, но е на лице едно от следните обстоятелства: 

- Не е спазена технологичната последователност между отделните обекти в 

Обособена позиция 1, а именно: ул. “Патриарх Евтимий“, пл. “Константин Костенечки“ 

и ул. “Св.Св.Кирил и Методий“. 

По този показател П2 – участника получава 20 точки. 

3. Управление на риска 

       Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на всички дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора. 

Участника е разгледал подробно и конкретизирал изисканите от Възложителя рискове. 

По този показател П3 – участника получава 15 точки. 

  

Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертите на 

допуснатите участници по Обособена позиция №2 

1. „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК 114121600   

ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНО 

ОТ УЧАСТНИКА  

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

По този показател П1 – участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

       В организацията на работа при изпълнение е показал своите познания свързани с 

процеса на изпълнение на поръчката и строително-монтажните работи. Спазена е 

последователността и са описани обхвата и екипите за работа, изпълнение на СМР, 

които са обвързани с представените линеен график, диаграма на работната ръка и 

използваната механизация. 

       Участникът е разгледал основните мерки за намаляване затрудненията на местното 

население и по-специално необходимостта от временна организация на движението. 

По този показател П2 – участника получава 35 точки. 

3. Управление на риска 

       Участникът изчерпателно е разгледал и оценил всички изискуеми рискове на 

Възложителя. 

По този показател П3 – участника получава 15 точки. 

 

2. „Обединение за строителство ПИМО – Хидротех“ 
1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

       Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ – Образец 1 

е коректно форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

       Участникът предлага срок за изпълнение на СМР – 95 (деветдесет и пет) 

календарни дни. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

       Участникът не е представил линеен график, който да включва всички СМР, като 

следва да са отразени времетраенето им, броя на работниците, технологичната 

последователност и взаимозависимост между отделните видове работа. Към Линейния 

график не са разработени диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. 

СТАНОВИЩЕ И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЕНО ОТ УЧАСТНИКА  

В съдържанието на представеното от участника „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – Образец 1, липсва посочения в него Линеен план график за изпълнение 

на предмета на обществената поръчка. Съобразно буква „б“, на раздел V. „Критерии 

за възлагане на поръчката. Методика за определяне комплексната оценка на офертата“ на 



Документацията за участие, когато участник не е предложил някое от изискуемите в 

документация Приложения или сроковете попълнени в техническото предложение и тези 

в графика се различават, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки във връзка с 

буква „б“, на раздел V. „Критерии за възлагане на поръчката. Методика за определяне 

комплексната оценка на офертата“ от Документацията за участие в обществената 

поръчка, поради това, че участника е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, а именно липсва Линеен план график за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка, комисията предлага на възложителя 

участника „Обединение за строителство ПИМО – Хидротех“ да бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

 

Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата на 

допуснатия участник по Обособена позиция №3 -  „ЕСПОАР“ ДЗЗД 

ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНО 

ОТ УЧАСТНИКА  

1. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

По този показател П1 – участника получава 10 точки. 

2. Организация на работа при изпълнение на поръчката 

       В организацията на работа при изпълнение, Участникът е показал своите познания 

свързани с процеса на изпълнение на поръчката. Предложил е обхват, 

последователността, броя и местоположението на фронтовете на работа, технологичната 

обвързаност на видовете СМР, както и технологичната обвързаност с линейния график 

за изпълнение на СМР. Представени са диаграма на работната ръка и диаграма на 

механизацията в съответствие с предложения график. Разписан е технологичния процес 

на изпълнение на строителството. Представено е описание на организацията на работа по 

реализиране на строителството, включващо персонал и ангажирани лица, разпределение 

на задачите и отговорностите, координация на участниците в строителния процес и 

заинтересованите лица. 

По този показател П2 – участника получава 35 точки. 

3. Управление на риска 

       Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на изготвените от 

всеки участник мерки за управление на рисковете. Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на всички дефинирани от Възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора. 

Участника е разгледал подробно и конкретизирал изисканите от Възложителя 

рискове.  

По този показател П3 – участника получава 15 точки. 

 

Окончателно решение на комисията за класиране на участниците преди 

отваряне на ценови предложения. 

Участник 

П1 –  

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 
„ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД – 

по обособена позиция №1 
10,00 точки 20,00 точки 15,00 точки 45,00 точки 

„ХИМКОМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – по 

обособена позиция №2 

10,00 точки 35,00 точки 15,00 точки 60,00 точки 

„ЕСПОАР“ ДЗЗД – по 

обособена позиция №3 
10,00 точки 35,00 точки 15,00 точки 60,00 точки 



Комисията реши да допусне до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участниците: „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и 

„ЕСПОАР“ ДЗЗД. 

 

След като комисията единодушно реши, че представените „Технически 

предложения” от допуснатите до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участници отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за 

участие и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново 

публично заседание, на което да бъдат отворени пликовете с ценовото предложение на 

участниците, а именно – 17.05.2018 г. от 10.00 часа, в Голяма заседателна зала на 

Общински съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: 

гр. Костенец, община Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и 

място да бъдат доведени до знанието на участниците в процедурата, като е 

препоръчително те да бъдат уведомени чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща 

приемането на съобщението.  

 

Етап ІV 

На 17.05.2018 г., в 10.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, 

за да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в откритата процедура, в състав:  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист“; 

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

Участниците са надлежно уведомени за определения ден, час и място за отваряне 

и оповестяване на ценовите оферти. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, на заседанието няма присъстващи представители. 

 

Преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, 

Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на 

офертата по другите показатели за оценка от Техническото предложение.  
 

В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, след оповестяване на горната информация, Председателят на 

комисията отвори и оповести, ценовите предложения на допуснатите участници по 

обособените позиции, както следва: 

 

1. Участника „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД по Обособена позиция №1 - 

„Подмяна и изграждане на водопровод по ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и 

Методий“ и пл. “Константин Костенечки“, с. Костенец“, предлага цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 98 610.00 лв. /деветдесет и осем хиляди шестстотин и десет 

лева/ без ДДС, съответно 118 332.00 лв. (сто и осемнадесет хиляди триста тридесет и два 

лева) с ДДС. 

Предложени единични цени в приложената към Ценово предложение 

Количествено-стойностна сметка. 

1. Направа на хоризонтален сондаж ∅25 – 12.00 лв./линеен метър 

2. Направа на хоризонтален сондаж ∅90 – 24.00 лв./линеен метър 

3. Направа на хоризонтален сондаж ∅160 – 32.00 лв./линеен метър 

4. Направа на хоризонтален сондаж ∅200 – 36.00 лв./линеен метър 

Представен анализ на ценообразуващите показатели за единичните цени: 

Средна часова ставка –  3.80 лв./човекочас 



Допълнителни разходи върху труда – 70 % 

Допълнителни разходи върху механизацията – 25 % 

Доставно-складови разходи – 4 % 

Печалба – 10 %   

 

2. Участника „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по Обособена позиция 

№2 - „Подмяна и изграждане на водопровод по ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил 

и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“, 

предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 209 342.74 лв. /двеста и девет 

хиляди триста четиридесет и два лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС, 

съответно 251 211.28 лв. (двеста петдесет и една хиляди двеста и единадесет лева и 

двадесет и осем стотинки) с ДДС. 

Предложени единични цени в приложената към Ценово предложение 

Количествено-стойностна сметка. 

1. Направа на хоризонтален сондаж ∅25 – 33.00 лв./линеен метър 

2. Направа на хоризонтален сондаж ∅90 – 80.00 лв./линеен метър 

3. Направа на хоризонтален сондаж ∅160 – 140.00 лв./линеен метър 

4. Направа на хоризонтален сондаж ∅200 – 180.00 лв./линеен метър 

Представен анализ на ценообразуващите показатели за единичните цени: 

Средна часова ставка –  5.00 лв./човекочас 

Допълнителни разходи върху труда – 100 % 

Допълнителни разходи върху механизацията – 50 % 

Доставно-складови разходи – 10 % 

Печалба – 8 %  

  

3. Участника „ЕСПОАР“ ДЗЗД по Обособена позиция №3: „Подмяна на 

съществуващ водопровод по ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, 

ул. “Бачо Киро“,  ул. “Св. Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от 

Резервоар ниска зона до ул. “Иглика“, с. Костенец“, предлага цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 102 400.00 лв. /сто и две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, 

съответно 122 880.00 лв. (сто двадесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева) с ДДС. 

Предложени единични цени в приложената към Ценово предложение 

Количествено-стойностна сметка. 

1. Направа на хоризонтален сондаж ∅25 – 12.50 лв./линеен метър 

2. Направа на хоризонтален сондаж ∅90 – 25.00 лв./линеен метър 

3. Направа на хоризонтален сондаж ∅160 – 30.00 лв./линеен метър 

4. Направа на хоризонтален сондаж ∅200 – 35.00 лв./линеен метър 

Представен анализ на ценообразуващите показатели за единичните цени: 

Средна часова ставка –  4.00 лв./човекочас 

Допълнителни разходи върху труда – 80 % 

Допълнителни разходи върху механизацията – 30 % 

Доставно-складови разходи – 5 % 

Печалба – 10 %   

 

С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на 

Комисията. 

 

Етап V 

В закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на 

допуснатите участници по обособените позиции е подготвено и представено в 

съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата. Ценовите 

оферти бяха проверени за допуснати аритметически и технически грешки. 



 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертите по 

обособените позиции по показател „Предложена цена“ (ФП) - предложена от участника 

крайна цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката. Бяха получени следните 

оценки: 

1. Индивидуална финансова оценка (ФП) на участника „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ 

ДЗЗД по Обособена позиция №1 - „Подмяна и изграждане на водопровод по                   

ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“, 

с. Костенец“ - 40 точки. 

2. Индивидуална финансова оценка (ФП) на участника „ХИМКОМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по Обособена позиция №2 - „Подмяна и изграждане на 

водопровод по ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван 

Рилски“ /до моста към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“ - 40 точки. 

3. Индивидуална финансова оценка (ФП) на участника „ЕСПОАР“ ДЗЗД по 

Обособена позиция №3: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Витоша“,            

ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“,  ул. “Св. Георги /от             

ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до ул. “Иглика“,    

с. Костенец“ - 40 точки. 

 

След формиране на оценката по втория показател, Комисията изчисли 

резултатите на офертата на допуснатите участници за получаване на Комплексна оценка 

(КО) по обособените позиции, която се изчислява по формулата: КО = ТП + ФП 

1. Комплексна оценка (КО) на участника „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД по 

Обособена позиция №1 - „Подмяна и изграждане на водопровод по ул. “Патриарх 

Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“, с. Костенец - 

85 точки. 

2. Комплексна оценка (КО) на участника „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

по Обособена позиция №2 - „Подмяна и изграждане на водопровод по ул. “Христо Ботев“ 

/от   ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста към к.к. Вили 

Костенец/,  с. Костенец“ - 100 точки. 

3. Комплексна оценка (КО) на участника „ЕСПОАР“ ДЗЗД по Обособена позиция 

№3: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ 

до ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“,  ул. “Св. Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“,         

гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до ул. “Иглика“, с. Костенец“ - 100 точки. 

 

Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участници по обособените позиции, в резултат на прилагане 

на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“ на офертите за избор 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата 

водопроводна мрежа на територията на община Костенец“ по три обособени 

позиции, открита с Решение №РД-04-85 от 12.03.2018 г. на Кмета на община Костенец, 

на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно определи за спечелили процедурата участниците по 

обособените позиции, както следва: 

1. По Обособена позиция № 1 - „Подмяна и изграждане на водопровод по                   

ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“,     

с. Костенец“ - „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, с ЕИК 176273885.  

2. По Обособена позиция № 2 – „Подмяна и изграждане на водопровод по          

ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста 

към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“ - „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с 

ЕИК 114121600.  

3. По Обособена позиция № 3 – „Подмяна на съществуващ водопровод по                 

ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“, ул. “Св. 



Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до      

ул. “Иглика“, с. Костенец“ - „ЕСПОАР“ ДЗЗД 

  

Предвид така получените резултати при класирането на участниците в 

обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа 

на територията на община Костенец“, открита с Решение №РД-04-85 от 12.03.2018 г. 

на Кмета на община Костенец, комисията предлага на възложителя да сключи договор за 

изпълнение по обособените позиции, както следва:  

 

1. По Обособена позиция № 1 - „Подмяна и изграждане на водопровод по                   

ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“,     

с. Костенец“ – с участника „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, с ЕИК 176273885.  

 

 2. По Обособена позиция № 2 – „Подмяна и изграждане на водопровод по          

ул. “Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста 

към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“ – с участника „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД, с ЕИК 114121600.  

 

3. По Обособена позиция № 3 – „Подмяна на съществуващ водопровод по                 

ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, ул. “Бачо Киро“, ул. “Св. 

Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от Резервоар ниска зона до      

ул. “Иглика“, с. Костенец“ – с участника „ЕСПОАР“ ДЗЗД 

 

Настоящият ДОКЛАД, ведно с ПРОТОКОЛ 1, ПРОТОКОЛ 2 и ПРОТОКОЛ 3, 

изготвени в хода на работата на комисията и цялата документация за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на 

съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“, по три 

обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна и изграждане на водопровод по 

ул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ и пл. “Константин Костенечки“, 

с. Костенец“, Обособена позиция №2: „Подмяна и изграждане на водопровод по ул. 

“Христо Ботев“ /от ул. “Св. Св. Кирил и Методий“/ и ул. “Св. Иван Рилски“ /до моста 

към к.к. Вили Костенец/, с. Костенец“ и Обособена позиция №3: „Подмяна на 

съществуващ водопровод по ул. „Витоша“, ул. “Липа“ /от ул. “Шипка“ до ул. “Бреза“/, 

ул. “Бачо Киро“, ул. “Св. Георги /от ул. “Марица“ до ул. “Шипка“, гр. Костенец и от 

Резервоар ниска зона до ул. “Иглика“, с. Костенец“, открита с Решение №РД-04-85 от 

12.03.2018 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки и чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, се предоставя на възложителя за утвърждаване.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2, Протокол 3 и документацията по 

обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  ............/П/....................... 
           (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
 и членове:  

  инж. Анна Чукова                ............./П/.......................  
      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
  

Виолетка Нейчева           .............../П/......................  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
 

Дата: 18.05.2018 г. 


