
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/……………./ дата 23.08.2019 г. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

Радостин Радев 

Кмет на Община Костенец  

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 60а 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
 

от Комисия, назначена със Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. на кмета на  Община 

Костенец 

 

Относно: Разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: 

„Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на 

уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“, открита с 

Решение №РД-04-172/09.05.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0004. 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

С Ваше Решение №РД-04-172/09.05.2019 г. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция 

и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище",        

с. Костенец“, уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0004. 

 За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с 

горепосочения предмет е назначена комисия с Ваша Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г., 

която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен 

срок за приключване на работата до 11.12.2019г. 

 

Комисията е в следния състав: 

Председател: Георги Янакиев – секретар на Община Костенец  

Членове: 

1.    инж. Анна Чукова – старши експерт „Геодезист“ в Община Костенец; 

2.    Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“ в Община Костенец; 

3. инж. Грета Георгиева – външен експерт, специалност „Транспортно 

строителство“; 

4.    Зорница Бошнакова – външен експерт - юрист 

 

Всички редовни членове на комисията присъстваха на провежданите заседания. В 

хода на процедурата не са настъпили промени в състава на комисията, както и не са 

възникнали обстоятелства, налагащи промяна в срока за приключване на нейната работа.  

Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60,     

ал. 1, т. 3 - т. 9 от ППЗОП. 

 

В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти за участие в 

обществената поръчка, до 17:00 часа на 10.06.2019 г. са постъпили 4 (четири) оферти, 

съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от следните участници: 



 
 

 

 

1. Участник № 1 „Интерхолд“ ЕООД, оферта с вх.№92-И-21/03.06.2019 г., 

подадена в 09:07 часа. 
 Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от 

възложителя срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, не е 

извършено запознаване с условията за изпълнение на място (оглед), съгласно 

представения Регистър на възложителя от участника „Интерхолд“ ЕООД. 

2. Участник № 2 ДЗЗД „Архида Билдинг“, оферта с вх.№92-Д-63/10.06.2019 г., 

подадена в 10:28 часа 

 Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от 

възложителя срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, не е 

извършено запознаване с условията за изпълнение на място (оглед), съгласно 

представения Регистър на възложителя от участника ДЗЗД „Архида Билдинг“. 

3. Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“, с оферта вх.№92-О-164 от 

10.06.2019 г., подадена в 13:39 часа 

 Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от 

възложителя срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, от 

представител на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ на 06.06.2019 г. е извършено 

запознаване с условията за изпълнение на място (оглед), съгласно представения Регистър 

на възложителя. 

4. „Инфракънстракшън“ ЕАД с оферта вх.№92-И-24/10.06.2019 г., подадена в 

16:30 часа 

 Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от 

възложителя срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, не е 

извършено запознаване с условията за изпълнение на място (оглед), съгласно 

представения Регистър на възложителя от участника „Инфракънстракшън“ ЕАД. 

 

I. Първа фаза от работата на комисията (преглед по допустимост на 

участника) 

 

1. Първо заседание (публично) по отваряне на офертите: 

 

Публичното заседание по отваряне на постъпилата по процедурата оферта се 

проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На публичното заседание 

на комисията присъстваше представител на Участник № 1 „Интерхолд“ ЕООД. Други 

лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя 

правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне 

на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстваха/не 

изпратиха представители.  

 

№ по 

ред 
Наименование на участника 

Вх.№ на опаковката, дата и 

час на получаване 

1. „Интерхолд“ ЕООД, с ЕИК 202357469 
вх.№92-И-21/03.06.2019 г. в 

09:07 часа 

2. 
ДЗЗД „Архида Билдинг“ 
1. „Парсек Груп“ ЕООД, с ЕИК 203215490 

2. „Растер - Юг“ ООД, с ЕИК 020767877 

вх.№92-Д-63/10.06.2019 г. в 

10:28 часа 

3. 
ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ 
1.„Бул Констръкшън“ ЕООД, с ЕИК 204884018 

2. „Тарктур“ ЕООД, с ЕИК 200183541 

вх.№92-О-164/10.06.2019 г. в 

13:39 часа 

4. 
„Инфракънстракшън“ ЕАД, с           

ЕИК  202603814 

вх.№92-И-24/10.06.2019 г. в 

16:30 часа 



 
 

 

Комисията получи офертата, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 

от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши действията 

по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП:  

 

1. Участник № 1 „Интерхолд“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.  

 

2. Участник № 2 ДЗЗД „Архида Билдинг“ 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.  

 

3. Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.  

 

4. Участник № 4 „Инфракънстракшън“ ЕАД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.  

 

След така извършените действия, комисията приключи публичното заседание, като 

действията на Комисията са отразени в Протокол № 1.  

 

2. Второ заседание (закрито) за проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП:  

 

На закрито заседание членовете на комисията бяха запознати с изготвения график за 

разглеждане и оценка на постъпилата оферта за участие в процедурата, след което се 

извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За нито един от тримата участници Комисията не констатира несъответствия и/или 

липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. 

 

3. Трето заседание (закрито) за преценка за допустимост на техническото 

предложение по чл. 56, ал. 2 от ППЗОП:  
 

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на участниците и в 

съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите 

им предложения. 

 



 
 

 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на Участник № 3 

ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя и допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

 За останалите трима участници Комисията установи несъответствия на 

Техническите предложения с изискванията, а именно: 

 

№ по 

ред 
Участник Допуснат/недопуснат - мотиви 

1  „Интерхолд“ ЕООД 

Недопуснат - чл.107, т.2, б. «а» от ЗОП: 

Участникът не се е запознал с условията за 

изпълнение на място (оглед) в срока за получаване 

на оферти в процедурата за обществена поръчка, 

тъй като не е Регистриран в специалния регистър 

на общината за извършени огледи. 

2. ДЗЗД „Архида Билдинг“ 

Недопуснат - чл.107, т.2, б. «а» от ЗОП: 

Участникът не се е запознал с условията за 

изпълнение на място (оглед) в срока за получаване 
на оферти в процедурата за обществена поръчка, 

тъй като не е Регистриран в специалния регистър 

на общината за извършени огледи. 

3. „Инфракънстракшън“ ЕАД 

Недопуснат - чл.107, т.2, б. «а» от ЗОП: 

Участникът не се е запознал с условията за 

изпълнение на място (оглед) в срока за получаване 

на оферти в процедурата за обществена поръчка, 

тъй като не е Регистриран в специалния регистър 

на общината за извършени огледи. 

 Комисията единодушно реши да не допусне тримата участници до оценка на 

предложенията им за изпълнение. С това действията на Комисията по проверка на 

предложенията за изпълнение на  участниците за съответствие с изискванията на 

Възложителя приключиха.  

 

4. Четвърто заседание (закрито) за оценка на допуснатото на техническото 

предложение: 

 

Комисията извърши оценка на офертата на Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ 

Костенец“ по заложения от Възложителя показател за възлагане „Оптимално 

съотношение качество/цена“, като въз основа на приетата методика и направените 

констатации, Комисията присъди на Участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ по 

показател „Концепция за изпълнение“ (КИ) оценка от 60 точки. 

Комисията единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото 

предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“. 

 След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения. Това 

обстоятелство се съобщи на заинтересованите лица чрез съобщение в профила на купувача 

на Възложителя по реда на чл. 57, ал. 3  от ППЗОП.  

 

 С това приключи заседанието на Комисията, като нейните действия и решения са 

удостоверени в Протокол № 1.  

 

 5. Пето заседание (публично) за отваряне на ценовите предложения: 

 

 На публичното заседание, което се проведе на 15.08.2019 г., не присъстваха 

представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.  

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия 

участник и председателят оповести предложената цена, както следва:  



 
 

 

Обща цена за изпълнение на поръчката без непредвидени разходи в размер на          

783 844,95 лв. (седемстотин осемдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири 

лева и деветдесет и пет стотинки) без включен ДДС. 

С това приключи публичното заседание, като действията на Комисията са закрепени 

в Протокол № 2.  

 

 6. Шесто (закрито) заседание: 

 

На закрито заседание комисията провери дали Ценовото предложение на участника 

е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие 

в процедурата. Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и 

установи следното: 

Участникът е представил Ценово предложение по Образец № 5 с приложени КСС по 

образец № 5.1 – за частта „Водопровод“ и за частта „Пътна“. Ценовото предложение на 

участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката. При извършена проверка на 

сбора на единичните цени и непредвидените разходи в Образец № 5.1 – КСС се установи, 

че отговарят и са идентични с предложените цени – обща по единични и на 

непредвидените разходи с тези в Образец № 5 - Ценово предложение. Комисията извърши 

проверка дали предложената обща цена без ДДС е с правилно начислен 20% ДДС. 

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно 

утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. 

Комисията извърши проверка дали предложената обща цена без ДДС е с правилно 

начислен 20% ДДС. 

Комисията не приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, поради невъзможност 

да се извърши математическо съотнасяне на стойността на предложената цена на 

съответния участник към средната стойност на други ценови предложения, тъй като е 

допуснат само един участник. 

Комисията изчисли оценката на Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ по 

ценовия показател - 40,00 т. 

В същото закрито заседание комисията формира комплексната оценка на участника, 

допуснат до оценка и с отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, а именно: 

 

За участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ получена Комплексна оценка 

от 100,00 т. 

 

II. Класиране и предложения към Възложителя: 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническото 

предложение и ценовото предложение на участника, подробно описани в протоколите от 

работата на комисията, на основание чл.  58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията реши да направи 

следните предложения: 

  

Предложения на Комисията: 

Предвид извършеното класиране и на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП 

Комисията взе решение да предложи на Възложителя следното: 

 

А) Извършва следното класиране: 

 

Класиране/Място Участници Комплексна 

оценка (КО) 

Първо 
Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ 

„ТБ Костенец“ 
100,00 т. 

Второ Няма класиран - 



 
 

 

 Б) Предвид извършеното класиране, Комисията предложи на Възложителя за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на уличен водопровод и 

реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица 

"Езерище", с. Костенец“, открита с Решение №РД-04-172/09.05.2019 г., уникален номер 

на поръчката в РОП 00484-2019-0004, да бъде избран участника, класиран на първо място, 

а именно: 

Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“, с оферта вх.№92-О-164 от 

10.06.2019 г., подадена в 13:39 часа, с Комплексна оценка от 100,00 точки. 

В съответствие с чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад прилагаме 

протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1 и Протокол № 2. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, назначена с 

Ваша Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г., Ви предава настоящия протокол-доклад за 

утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата. 

 

Настоящият протокол се изготви на 16.08.2019 г. и се подписа от членовете на 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. на Кмета на Община Костенец, 

както следва:  

 

Приложения: 
1. График за работата на Комисията, изготвен от Председателя; 

2. Протокол № 1 от 06.08.2019 г;. 

3. Протокол № 2 от 16.08.2019 г. 

4. 4 бр. оферти от участници по Регистъра на постъпилите оферти; 
5. Документация за участие в процедурата; 

6. Регистър на получените оферти; 

7. Регистър на извършените огледи и запознаване с условията на място; 

8. Списък на присъстващите лица при отварянето на офертите; 

 

 

Председател:  

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

 

 

Членове: 
1. инж. Анна Чукова: ........./П/.................... 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 

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

 

 

3. инж. Грета Георгиева: ......./П/..................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 

4. Зорница Бошнакова: ......../П/................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 


