
ПРОТОКОЛ №2 
  

Днес, 17.05.2018 г., комисия назначена със Заповед №РД-04-149 от 18.04.2018 г. на 

Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец -   

гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на 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 на Кмета на Община Костенец, 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”.  

 

 Комисията започна своята работа от 10.00 часа, в сградата на Община Костенец.  

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. 

 

І. 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. Получените точки 

от участника са следните: 

 

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 

 

ІІ. 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. 

 

ІІІ. 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. 

 

ІV. След формиране на оценката по втория показател, Комисията изчисли резултатите 

на офертата на допуснатия участник 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. 

 

V. 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: 

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. 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 

  

В 11.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка завърши. 

Настоящият ПРОТОКОЛ 2, съставен на 17.05.2018 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1, 

представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и 

класиране на участниците, подали 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 и заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки и цялата документация в процедурата се представя на възложителя, за 

утвърждаване  

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените от участниците оферти.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  ............./П/...................... 

      и членове:     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

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

 

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


