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УТВЪРЖДАВАМ:…………/П/…………… 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИЕВА  

Вр.И.Д. Кмет на Община Костенец  

Съгласно Заповед №ОА-293/23.10.2019 г. на 

Областен управител на Софийска област   

 

 

Д О К Л А Д  
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

от комисията, назначена със Заповед №РД-04-423/26.09.2019 г. на Кмета на 

Община Костенец 

 

 

ОТНОСНО: разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита 

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

строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на 

улици в община Костенец“, открита с Решение номер №РД-04-344/19.08.2019 г. на 

Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00484-2019-0006, 

ID 924689/ 19.08.2019 г. и Обявление ID 928650/19.08.2019 г.  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАХАРИЕВА, 

 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни 

работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“, открита с Решение номер №РД-04-344/19.08.2019 г. на Възложителя и 

вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00484-2019-0006, ID 924689/ 

19.08.2019 г. и Обявление ID 928650/19.08.2019 г. се проведе от комисия, назначена със 

заповед РД-04-423/26.0.2019 г. в състав: 

 

Председател: 

Георги Янакиев – секретар на Община Костенец 

Членове: 

1. инж. Анна Красимирова Чукова – главен инженер на община Костенец;   

2. Румен Николов Донкин – старши експерт „Счетоводител”.  

 

Работата на комисията, назначена със Заповед №РД-04-423/26.09.2019 г. на 

Кмета на община Костенец е отразена в 3 протокола: 

- Протокол 01 от 26.09.2019 год. 

- Протокол 02 от 09.10.2019 год. 

- Протокол 03 от 29.10.2019 год. 

 

На 26.09.2019 г., комисия се събра в 9.30 ч. в сградата на община Костенец на 
откритото заседание в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец в 
административната сграда на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул. "Иван 
Вазов" №2, ет.4, със задачата да отвори офертите, подадени в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни 
работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, 
както и да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира представените 
от тях оферти. 
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Заседанието беше открито от председателя на комисията. Присъстваха всички 

членове на Комисията. 

На заседанието присъства упълномощен представител на участник, но не 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на 

Комисията провери за съответствие личните документи и представеното пълномощно и 

го регистрира: Георги Петков Драгоев – упълномощен представител на 

„Инфракънстракшън“ ЕАД. 

 
В деня на отваряне на офертите в откритата процедура с Протокол на отдел 

„Деловодство“ с изх.№12-17 от 26.09.2019 г. на община Костенец, председателят на 

комисията получи подадените в определения срок в обявлението – 17:00 ч. на       

25.09.2019 г., три броя оферти за участие, както следва: 

1. „Мегаинвест - холд“ ЕООД, вх.№92-М-11/25.09.2019 г., 10.28 ч.; 

2. „Инфракънстракшън“ ЕАД, вх.№92-И-44/25.09.2019 г., 14.32 ч.; 

3.  Консорциум „Път-Ко 2018“ ДЗЗД, вх.№92-К-80/25.09.2019 г., 15.37 ч. 

След като членовете на комисията констатираха, че опаковките с офертите на 

участниците в откритата процедура са непрозрачни и с ненарушена цялост, 

председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпване в 

деловодството на Община Костенец. 

 
На 22.10.2019 г., комисията се събра в 10:00 ч., в сградата на община Костенец, 

на закрито заседание свикано от председателя на комисията, със задача да продължи 

работата си по разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на 

улици в община Костенец“, както и да извърши подбор на участниците, да разгледа, 

оцени и класира представените от тях оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите оферти в частта 

им техническо предложение и проверка на пълнотата и съответствието на 

съдържанието им съгласно документацията и приложените към нея образци. 

I. ОФЕРТА НА „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД 

Участникът „Мегаинвест-холд“ ЕООД декларира срок за изпълнение на 

дейностите по строителството и работите, предмет на обществената поръчка от 

418 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „Мегаинвест-холд“ ЕООД е със следното 

съдържание: 

Въведение; Описание на процесите и тяхната последователност; Организация на 

работа и структуриране на екипа; План за осигуряване на качеството на 

строителството;  Линеен календарен график. 

2. „Мегаинвест-холд“ ЕООД получава по П2 „Организация за качествено 

изпълнение на поръчката” 40 точки. 

II. ОФЕРТА НА „ИНФРАКЪНСТРЪКШЪН“ ЕАД  

Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД декларира срок за изпълнение на 

дейностите по строителството и работите, предмет на обществената поръчка от 

325 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД е със следното 

съдържание: 

Т. 1. Организация на изпълнение на строителството съгласно техническата 

спецификация; Т.3.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора; Т.4. Таблица с разпределени на ресурсите по дейности; Т.5. 

Срокове за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация. 

Приложение № 2 Календарен линеен график. 
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2. „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД получава по П2 „Организация за качествено 

изпълнение на поръчката” 40 точки. 

III. ОФЕРТАТА НА „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД 

Участникът „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД декларира срок за изпълнение на 

дейностите по строителството и работите, предмет на обществената поръчка от 

720 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД е със следното 

съдържание: 

Въведение; Т.1. Описание на процесите и тяхната последователност; Т.2. 

Организация на работа и структуриране на екипа; Т.3. План за осигуряване на 

качеството на строителството; Т.4.Линеен календарен график. 

2. „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД получава по П2 „Организация за качествено 

изпълнение на поръчката” 50 точки. 

Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл. 57, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с пет гласа „за“ реши 

отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се 

извърши от 10:00 ч. на 29.10.2019 г. (сряда) в Заседателната зала в административната 

сграда на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул. "Иван Вазов" №2, ет.4.  

 

На 29.10.2019 г., комисията се събра в 10.00 ч. в Заседателната зала в 

административната сграда на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул. "Иван 

Вазов" №2, ет.4, на открито заседание, със задача да отвори плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници след Протокол №2.  

Информацията за отваряне на пликовете е публикувана на 23.10.2019 г. в 

„Профила на купувача“ на община Костенец. 

На заседанието няма присъстващи представители на участниците, както и 

представители на медии. 

Председателят на комисията прочете оценките по П2 „Организация за 

качествено изпълнение на поръчката”, получени от всички допуснати участници, 

съгласно изискванията на чл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

След което председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ по реда на постъпването на офертите в деловодството на община 

Костенец и установи: 

1. „Мегаинвест-холд“ ЕООД, с предлагана цена от 1 755 173,47 лв. /един 

милион седемстотин петдесет и пет хиляди сто седемдесет и три лева и 

четиридесет и седем стотинки/ без ДДС; 
2. „Инфракънстракшън“ ЕАД, с предлагана цена от 1 725 692,00 лв. /един 

милион седемстотин двадесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и 

нула стотинки/ без ДДС; 

3. Консорциум „ПЪТ КО – 2018“, с предлагана цена от 1 747 689,56 лв. /един 

милион седемстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет 

лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС. 
 

Комисията продължи работа в закрито заседание за проверка на допуснати 

технически и аритметически грешки в ценовата оферта на участниците. След 

направените проверки, комисията констатира следното: 

1. В ценовото си предложение, участникът „Мегаинвест-холд“ ЕООД не е 

използвал Образец №4.1 КСС.xlsx формат, който е приложен към процедурата за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително 

монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“. В резултат има допуснати грешки в изчисленията поради неточности в 

количествата на следните позиции: 
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- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Иван Вазов“ –                

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 145 вместо количество 124 т., стойността е 

пресметната с 123,6 т., а в позиция 2.4 – ред 146 вместо количество 186 т., стойността е 

пресметната с 185,5 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мусала“ – с. Костенец – 

в позиция 2.3 – ред 182 вместо количество 134 т., стойността е пресметната с 133,9 т., а 

в позиция 2.4 – ред 183 вместо количество 134т., стойността е пресметната с 133,9 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Хан Аспарух“ –             

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 229 вместо количество 161 т., стойността е 

пресметната с 161,28 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ружа“ – гр. Момин 

проход – в позиция 2.1 – ред 281 вместо количество 168 т., стойността е пресметната с 

167,5 т. 

2. В ценовото си предложение, участникът „Инфракънстракшън“ ЕАД не е 

използвал Образец №4.1 КСС.xlsx формат, който е приложен към процедурата за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително 

монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“. В резултат има допуснати грешки в изчисленията поради неточности в 

количествата на следните позиции: 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Иван Вазов“ –                

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 144 вместо количество 124 т., стойността е 

пресметната с 123,6 т., а в позиция 2.4 – ред 145 вместо количество 186 т., стойността е 

пресметната с 185,5 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мусала“ – с. Костенец – 

в позиция 2.3 – ред 181 вместо количество 134 т., стойността е пресметната с 133,9 т., а 

в позиция 2.4 – ред 182 вместо количество 134 т., стойността е пресметната с 133,9 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Хан Аспарух“ –             

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 228 вместо количество 161 т., стойността е 

пресметната с 161,28 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ружа“ – гр. Момин 

проход – в позиция 2.1 – ред 280 вместо количество 168 т., стойността е пресметната с 

167,5 т. 

С оглед констатираното, че участниците „Инфракънстракшън“ ЕАД и 

„Мегаинвест-холд“ ЕООД не са използвали приложеният в процедурата Образец №4.1 

КСС.xlsx формат, поради което са допуснали грешка в изчисленията на хартиен и 

електронен носител, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки във 

връзка с т. 4. Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри” от Раздел 3 

„Подготовка на офертата“ от Документацията за участие и провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително 

монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“, регламентиращ „В случай, че в представена КСС на електронен носител 

във файлов формат excel с отключени формули се установи грешка в изчисленията, 

участникът ще бъде отстранен!“, комисията предлага участниците 

„Инфракънстракшън“ ЕАД и „Мегаинвест-холд“ ЕООД да бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 

 

Оценяване на допуснатата оферта по показател предложени ценови 

параметри и класиране на участниците. 

 А: Оценка по показател П1 - „Предложена цена“ - до 50 т. 

 Оферта №3, подадена от Консорциум „ПЪТ КО – 2018“  

  Участникът е единственият допуснат, предложил е съответно най-ниска цена и 

съгласно правилата на методиката по показател П1 получава 50 т.  



5 

 

     1 747 689,56      

П1 = -----------------------------  х 50 = 1 х 50 = 50 т. 

  1 747 689,56   

   П1 = 50 т. 

  Б: Оценка по показател П2 - „Организация за качествено изпълнение на 

поръчката”  
Оценките на предложенията на участниците по този показател са отразени в 

Протокол № 2. 

В: Комплексната оценка КО = П1 + П2 – до 100 точки 

Комплексна оценка (КО = П1 + П2 до 100 т.) на предложението на участника 

№ Участник 
П1  

– до 50 т. 

П2  

– до 50 т. 

КО = П1 + П2 

– до 100 т. 

1 Консорциум „ПЪТ КО – 2018“ 50 50 100 

 

Класиране на предложенията на участниците  

№ 

оферта 
Участник 

Предложена цена, в лв. 

без ДДС 
Класиране 

1 Консорциум „ПЪТ КО – 2018“ 1 747 689,56   І място 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с участника, класиран на 

първо място. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

Комисията приключи работа на 30.10.2019 г.  

 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание настоящия 

доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за утвърждаване и за приемане на работата на 

комисията, като прилагаме следните документи: 

- Протокол 01 от 26.09.2019 год. 

- Протокол 02 от 09.10.2019 год. 

- Протокол 03 от 29.10.2019 год. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

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

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

инж. Анна Чукова 

 

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

 

 Румен Донкин .................../П/.............................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

   

Получих и утвърдих доклада с приложените към него протоколи от работата на 

комисията на 30.10.2019 г. 

 

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

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИЕВА  

Вр.И.Д. Кмет на Община Костенец  

Съгласно Заповед №ОА-293/23.10.2019 г. на 

Областен управител на Софийска област  


