
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-216 

гр. Костенец, 18.05.2018 г. 

 

 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 18.04.2018 г., Протокол №2 от 

17.05.2018 г. и Доклад с вх.№12-14 от 18.05.2018 г. на комисия, назначена със Заповед 

№РД-04-149 от 18.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец за провеждане на открита 

процедура на 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, 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“, Обявление с №840954 за която обществена 

поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка               

№00484-2018-0006 на 04.04.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-rekonstrukcia-i-podmiana-glaven-vodoprovod-

niska-visoka-zona-04042018  

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-14 от 18.05.2018 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на 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. 

  

 ІІ. Класирам участниците по обособените позиции 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, според „оптимално съотношение качество/цена“ по одобрените и обявени 

показатели, на база комплексна оценка и в най-пълно съответствие с предварително 

обявените условия на процедурата, 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“. 

1 място – със 85 точки „ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ“ ДЗЗД, с ЕИК 176273885  

- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 98 610.00 лв. 

/деветдесет и осем хиляди шестстотин и десет лева/ без ДДС. 

Предложени единични цени: 

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

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-rekonstrukcia-i-podmiana-glaven-vodoprovod-niska-visoka-zona-04042018
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-rekonstrukcia-i-podmiana-glaven-vodoprovod-niska-visoka-zona-04042018


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 

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. 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  място – със 100 точки „ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с               

ЕИК 114121600   

- предложена 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. 

Предложени единични цени: 

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 

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. 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“. 

1  място – със 100 точки „ЕСПОАР“ ДЗЗД    

- предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 102 400.00 лв. /сто и 

две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС. 

Предложени единични цени: 

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 

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 %   
  

ІІІ. Определям за изпълнител по обособените позиции на 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, 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, 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. 

 

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, 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. 

 

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, 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. 

 

ІV. Отстранен участник: 

„Обединение за строителство ПИМО – Хидротех“ 

Основание за отстраняване: 
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, конкретно липсва Линеен план график 

за изпълнение на предмета на обществената поръчка, който да включва всички СМР, 

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

последователност и взаимозависимост между отделните видове работа и съответно към 

него не са разработени диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията, 

участника „Обединение за строителство ПИМО – Хидротех“ се отстранява от участие в 

процедурата. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – 

гр. София, бул. „Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

 

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

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
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