
ПРОТОКОЛ №2 
  

от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-04-232 от 12.04.2017 г. на Кмета на 

Община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита 

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

водопроводна мрежа на територията на община Костенец”, открита с Решение №РД-04-141 

от 06.03.2017 г. на Кмета на Община Костенец. 

 

На 19.05.2017 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да разгледа, 

оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

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

община Костенец”, открита с Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 г. на Кмета на Община 

Костенец.  

Присъстват всички членове на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Николай Димитров Хаджиниколов – директор на дирекция „Финансово-стопански 

дейности“ и главен счетоводител на община Костенец; 

 2. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“. 

 

 Комисията започна своята работа на 19.05.2017 г. от 11.00 часа, в сградата на 

Община Костенец.  

Всички участници 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 присъства: 

Милко Христов Дурчев – упълномощен представител на „Статус – Н“ ООД. 

Няма представители на средствата за масово осведомяване.  

 

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

Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на офертите 

по другите показатели за оценка от Техническото предложение. Получените точки от 

участниците са следните: 

 

ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА: ТП = П1 + П2 + П3 

 

Участник 

П1 – 

срок за 

изпълнение 

П2 – 

Организация 

на работа 

П3 – 

управление 

на риска 

Технически 

показатели 

/ТП=П1+П2+П3/ 

„СТАТУС-Н” ООД –  

по обособена позиция №1 
10,00 точки 10,00 точки 8,00 точки 28,00 точки 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД –  

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

„ПСИ-УСМ” ООД –  

по обособена позиция №2 
10,00 точки 20,00 точки 8,00 точки 38,00 точки 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД –  

по обособена позиция №3 
10,00 точки 20,00 точки 15,00 точки 45,00 точки 

„АРТСТРОЙ” ООД –  

по обособена позиция №3 
10,00 точки 10,00 точки 8,00 точки 28,00 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 

последователно, по реда на получаване на офертите и оповести, ценовите предложения на 

допуснатите участници по обособените позиции:  

1. „СТАТУС-Н” ООД – по обособена позиция №1 

2. „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД – по обособена позиция №1 

3. „ПСИ-УСМ” ООД – по обособена позиция №2 

4. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД – по обособена позиция №3 

5. „АРТСТРОЙ” ООД – по обособена позиция №3 

 

ІІІ. При отварянето бяха оповестени следните цени, предложени от допуснатите 

участници:     

 

Участник Ценово предложение в лева без ДДС 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД –  

по обособена позиция №1 

122 434,89 лв. /сто двадесет и две хиляди четиристотин 

тридесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/ 

„СТАТУС-Н” ООД –  

по обособена позиция №1  

121 561,78 лв. /сто двадесет и една хиляди петстотин 

шестдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки/ 

„ПСИ-УСМ” ООД –  

по обособена позиция №2 
134 545, 56 лв. /сто тридесет и четири хиляди петстотин 

четиридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД –  

по обособена позиция №3 

147 984,22 лв. /сто четиридесет и седем хиляди деветстотин 

осемдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/  

„АРТСТРОЙ” ООД –  

по обособена позиция №3 

147 892,14 лв. /сто четиридесет и седем хиляди осемстотин 

деветдесет и два лева и четиринадесет стотинки/ 

 

С отварянето на цените приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

ІV. В закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на допуснатите 

участници по обособените позиции са подготвени и представени 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 ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна 

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

 

Участник Точки по показател ФП – Финансови показатели  

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД – 

по обособена позиция №1 
39,71 т. 

„СТАТУС-Н” ООД – 

по обособена позиция №1 
40,00 т. 

„ПСИ-УСМ” ООД – 

по обособена позиция №2 
40,00 т. 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 

по обособена позиция №3 
39,97 т. 

„АРТСТРОЙ” ООД – 

по обособена позиция №3 
40,00 т. 

 



V. След формиране на оценките по втория показател, Комисията изчисли резултатите на 

офертите на допуснатите участници по обособените позиции за получаване на Комплексна 

оценка (КО), която се изчислява по формулата: КО = ТП + ФП.  

 

Участник Точки за Комплексна оценка ТП + ФП 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД – 

по обособена позиция №1 
84,71 т. 

„СТАТУС-Н” ООД – 

по обособена позиция №1 
68,00 т. 

„ПСИ-УСМ” ООД – 

по обособена позиция №2 
78,00 т. 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 

по обособена позиция №3 
84,97 т. 

„АРТСТРОЙ” ООД – 

по обособена позиция №3 
68,00 т. 

 

Съгласно методиката за оценка на офертите, участникът събрал най-много точки се 

класира на първо място по обособената позиция.  

 

VІ. Предвид така констатираните предложени цени от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участници по трите обособени 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”, открита с Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 г.  

на Кмета на община Костенец, на основание чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки комисията единодушно определи следното класиране на допуснатите 

участници: 

 

Обособена позиция №1: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул.“Патриарх 

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

 1 място – с 84,71 точки „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 175446117, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, ж.к.“Люлин 3“, бл.387, вх.1, ет.9, ап.51, тел.: 0897/779776, е-

mail: actualgroup@mail.bg, представлявано от Пламен Петров Павлов – Управител. 

 2 място – с 68,00 точки „СТАТУС-Н“ ООД, с ЕИК 130467904, с адрес за 

кореспонденция: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Студентски, 

п.к.1700, ж.к.“Витоша“, бл.7, ет.1, ап.1, тел.: 02/4896844, факс 02/4896845, е-mail: 

a.chervenski@status-n.com, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), 

община Столична, гр.София, район Изгрев, п.к.1113, ул.“Доктор Любен Русев“ №22, ет.2, ап.5, 

представлявано от Антон Василев Червенски – Управител. 

 

Обособена позиция №2: "Подмяна на водопровод по ул.“Христо Ботев“ и 

ул.“Св.Иван Рилски“, с.Костенец и подмяна на водопровод по ул.“Водопада“ – от Вила 

„Марица“ до ул.“Самуил“ и ул.“Водопада“ – от ДГС-Костенец до разклона за Езерото, 

к.к.Вили Костенец, с.Костенец“. 

Със 78,00 точки „ПСИ-УСМ“ ЕООД, с ЕИК 202460960, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Люлин, п.к.1331, 

бул."Европа" №171, тел.: 0888/601111, е-mail: psiusmbg@gmail.com, представлявано от 

Александър Антонов Пенчев – Управител.  

mailto:gocho74@abv.bg
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Обособена позиция №3: "Подмяна и изграждане водопровод на две улици в 

с.Пчелин - от о.т. 9а-10-11-12 и от о.т. 12-13-14, подмяна на водопровод по ул.“Белмекен“ – 

от ул.“Кокиче“ до края на регулация, гр.Костенец, подмяна на водопровод по ул.“Мир“, 

гр.Момин проход и подмяна на водопровод по ул.“Пирин“, гр.Костенец“. 

1 място – с 84,97 точки „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 202357469, със седалище и 

адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Триадица, 

п.к.1404, бул.“България“ №73, вх.Б, ет.2, ап.Б6, тел.: 0876/634001, факс: 02/4778134, е-mail: 

interhold@interhold.bg, представлявано от Десислав Генчев Герданов – Управител.  

2 място – с 68,00 точки „АРТСТРОЙ“ ООД, с ЕИК 120564924, със седалище и адрес 

на управление: Област Смолян, община Смолян, гр.Смолян, п.к.4700, ул.“Дичо Петров“ №6, 

бл.15, вх.Б, ет.2, ап.41, тел.: 0301/65632, 0878/188876, е-mail: artstoismolian@abv.bg, 

представлявано от Асен Юриев Соколов – Управител. 

 

 В 15.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадените оферти в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка завърши. 

 

Настоящият ПРОТОКОЛ 2, съставен на 19.05.2017 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”, открита с Решение №РД-04-141 от 06.03.2017 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:  

  Николай Хаджиниколов  ........../п/..........................  

 

  

Анета Кирова           ............/п/.........................  
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