
              

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

                 РАДОСТИН РАДЕВ 

                       Кмет на Община Костенец 

 

 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС  

ЗАПОВЕД №РД-04-80/07.03.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви предоставям настоящия 

доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед      

№РД-04-80 от 07.03.2018 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две 

обособени позиции: Обособена позиция   № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване 

на централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор и Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект 

„Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и 

площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор, открита с Решение №РД-04-49 от 09.02.2018 г. на 

Кмета на Община Костенец. 

Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

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

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

Посоченият състав на комисията е отразен в Протокол №1 от 07.03.2018 г., 

Протокол №2 от 15.03.2018 г. и Протокол №3 от 22.03.2018 г. 

Работният процес на комисията премина през следните етапи: 

 

Етап І 

На 07.03.2018 г., в 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец - 

гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, комисията в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове:  

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

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”, 

се събра да извърши разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка 

с предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на 

работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" 

по две обособени позиции, открита с Решение №РД-04-49 от 09.02.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец. 

 Запечатаните пликове с офертите за участие в публичното състезание получи 

председателя на комисията в 10:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-80 от 



07.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящия регистър 

на офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с 

участниците, подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация 

за липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

изх.№12-4 от 07.03.2018 г., в определения срок е постъпила една оферта за участие и по 

двете обособени позиции  на обществената поръчка.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма такива представители. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани оферти по обособените позиции – 1 /един/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„Би Ес Проект“ ЕООД – по 

обособена позиция №1 
92-Б-24 06.03.2018 г. 15.25 ч. 

2. 
„Би Ес Проект“ ЕООД – по 

обособена позиция №2 
92-Б-25 06.03.2018 г. 15.27 ч. 

 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията 

на участника за всяка една от обособените позиции.  

 Офертите се отвориха, като последователно за всяка една се изпълниха 

следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такива при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на пликовете с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същите бяха прибрани на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в пликовете на участника. 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Етап ІІ 

В същия ден комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 



1.  За участието в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция № 1 - 

Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец,      

гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор, в постъпилата 

оферта от участника се установи следното:  

 „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр.София, район Оборище, п.к.1504, 

ул.“Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к.“Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от 

Тома Огнянов Чакалов – Управител. 

Участника не е посочил в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: да разполага с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на обособената позиция на обществената 

поръчка, като по Част „Архитектура“, предложеното лице Мария Маринова Личкова, да 

е била ръководител на проектантски екип на поне един проект с предмет и обем, 

идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

 

2. За участието в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция № 2 – 

Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в                

с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, 

община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, в постъпилата оферта от 

участника се установи следното:  

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр.София, район Оборище, п.к.1504, 

ул.“Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к.“Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от 

Тома Огнянов Чакалов – Управител. 

Участника не е посочил в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: да разполага с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на обособената позиция на обществената 

поръчка, като по Част „Архитектура“, предложеното лице Мария Маринова Личкова, да 

е била ръководител на проектантски екип на поне един проект с предмет и обем, 

идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, в обществена поръчка с 

предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на 

работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" 

по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни 

градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на 

авторски надзор, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, следва да предостави информация за изпълнение на изискване 



на възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: по Част „Архитектура“, предложеното лице 

Мария Маринова Личкова, да е била ръководител на проектантски екип на поне един 

проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена 

поръчка. 

 

 2. Участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, в обществена поръчка с 

предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на 

работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" 

по Обособена позиция № 2 – Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на 

площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в      

гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, на 

основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, следва да предостави информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: по Част „Архитектура“, предложеното лице Мария 

Маринова Личкова, да е била ръководител на проектантски екип на поне един проект с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, комисията определи срок от 5 /пет/ работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, за представяне на изискуемите документи. Те следва 

да бъдат представени в Община Костенец, град Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, „Център 

за услуги на граждани”, ет.1 в определения срок лично или по пощата. 

 

Етап ІІІ 

Комисията в закрито заседание проведено на 15.03.2018 г., осъществи 

правомощията си съгласно чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, като направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участник, на който е указано допълнително представяне на документи - 1 

(един) по двете обособени позиции. 

2. Участник, представил допълнително документи – 1 (един), както следва: 

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872. 

3. Допълнително представените документи: по Обособена позиция № 1 - 

Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец,      

гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор, с вх.№92-Б-24 от 

15.03.2018 г. на Община Костенец и по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект 

„Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и 

площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор, с вх.№92-Б-25 от 15.03.2018 г. на Община Костенец, 

са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

предходния протокол от участника. 

  

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 



съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. От „Би Ес Проект“ ЕООД по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект 

„Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и          

с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор, са представени всички изискващи се 

документи и те са редовни от формална страна. 

2. От „Би Ес Проект“ ЕООД по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект 

„Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и 

площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор, са представени всички изискващи се документи и те 

са редовни от формална страна. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в 

офертата на участник, който отговаря на изискванията за подбор по Обособена позиция 

№ 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в                   

гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор, 

както следва: 

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872  

2. Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в 

офертата на участник, който отговаря на изискванията за подбор по Обособена позиция 

№ 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в      

с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, 

община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, както следва: 

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872  

 3. Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертите на 

допуснатия участник „Би Ес Проект“ ЕООД по обособените позиции. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти 

на участника по обособените позиции, комисията провери дали същите са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата и техническите спецификации.  

 

В същото заседание, комисията на пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на допуснатия участник, свързано с изпълнението на поръчката по 

обособените позиции, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в 

документацията изисквания. 

1. Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки, определен съобразно следните показатели: 
 

Показател 
Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест 

Техническа оценка на офертата (ТОn) 40 40% 

Финансова оценка на офертата (ФОn) 60 60% 

Комплексна оценка (Кn) 100  



2. В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, 

показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството 

на офертата въз основа организацията на изпълнението.  

 Техническата оценка на всеки участник се определя по формулата TOn = 

100*TOт/40, където TOn е индивидуалната оценка на всеки участник, ТОт са получените 

точки от участника, на база оценката от следващата таблица и 40 е максималният 

възможен брой точки, които може да получи всеки участник. 

TOn = 0,40*ТОn, където: “0,40” е относителното тегло на показателя. 

 3. Техническата оценка на всяка отделна оферта по обособената позиция се 

извършва съгласно описанието в следната таблица:  

Описание  

Максимален 

брой точки 

40 

Предложената от участника организация демонстрира минимум 

следното:  

- организация на ключовия екип, как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

поръчката, в който са посочени сроковете за действие при възлагане на 

конкретни заявки от страна на Възложителя.   
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Предложената от участника организация демонстрира минимум 

следното: 

- организация на ключовия екип, как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

поръчката, в който са посочени сроковете за действие при възлагане на 

конкретни заявки от страна на Възложителя.   

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която  са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението ѝ експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 
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изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация демонстрира минимум 

следното: 

- организация на ключовия екип, как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

поръчката, в който са посочени сроковете за действие при възлагане на 

конкретни заявки от страна на Възложителя.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която  са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 
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Предложената от участника организация демонстрира минимум 

следното: 

- организация на ключовия екип, как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга.  

- описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

поръчката, в който са посочени сроковете за действие при възлагане на 

конкретни заявки от страна на Възложителя. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която  са налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 
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заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

4. Финансовата оценка за всеки отделен участник по обособената позиция в 

обществената поръчка се извършва съгласно следната формула: 

 ФОmin 

ФОn = –––––––––––– * 100, 

     ФОp 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника n; 

ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

ФОp е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС). 

 Максималната стойност на ФОn се дава на участника, предложил най-ниска 

цена.Максималният възможен брой точки, които може да получи всеки участник е 0 т. 

ФОn = 0,30*ТОn, където: “0,60” е относителното тегло на показателя. 

 Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

Кn = ТОn + ФОn 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО: 

І. Индивидуална техническа оценка на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с   

ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване 

на централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор. 

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на 

обществена поръчка“ - Образец № 8 е редовно по съдържание и форма и отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 

29 (двадесет и девет) календарни дни, след възлагане на изпълнението му. 

Техническата оценка на офертата по обособената позиция се извърши от 

комисията съгласно описанието в методиката за оценка.  

Предложената от участника организация демонстрира организация на ключовия 

екип, как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. Направено е пълно описание на дейностите и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие при възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна 

задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорните за изпълнението й експерти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, 

с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 



4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията 

на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

По този показател за индивидуална техническа оценка (TOn) по Обособена 

позиция № 1 - участника получава 40 точки. 

 

ІІ. Индивидуална техническа оценка на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с   

ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и 

реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и 

площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор. 

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на 

обществена поръчка“ - Образец № 8 е редовно по съдържание и форма и отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 

29 (двадесет и девет) календарни дни, след възлагане на изпълнението му. 

Техническата оценка на офертата по обособената позиция се извърши от 

комисията съгласно описанието в методиката за оценка.  

Предложената от участника организация демонстрира организация на ключовия 

екип, как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. Направено е пълно описание на дейностите и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие при възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна 

задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорните за изпълнението й експерти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, 

с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията 

на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

По този показател за индивидуална техническа оценка (TOn) по Обособена 

позиция № 2 - участника получава 40 точки. 

 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” на 

обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за 

изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на 

авторски надзор", открита с Решение №РД-04-49 от 09.02.2018 г. на кмета на община 

Костенец, по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на 

централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор и по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект 

„Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и 

площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор, участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872. 

Комисията на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки определи място, дата и час за ново публично заседание, на което 

да бъдат отворени пликовете с ценовото предложение на участника по обособените 

позиции, а именно – 22.03.2018 г. от 11.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински 



съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: гр. Костенец, 

община Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място да бъдат 

доведени до знанието на участника в процедурата, като е препоръчително той да бъде 

уведомен чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща приемането на съобщението.  

 

Етап V 

На 22.03.2018 г., в 11.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, 

за да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в публичното състезание, в състав:  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

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

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

Участника е надлежно уведомен за определения ден, час и място за отваряне и 

оповестяване на ценовата оферта. 

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: 

1. Индивидуална техническа оценка (TOn) на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, 

с ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на 

централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор - 40 точки. 

2. Индивидуална техническа оценка (TOn) на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, 

с ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и 

реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за 

игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на 

авторски надзор - 40 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, ценовото предложение на допуснатия участник „Би Ес 

Проект“ ЕООД по обособените позиции. 

1. Участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 1 

- Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец,             

гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор, предлага обща 

цена за изпълнение в размер на 15 390.00 лв. (петнадесет хиляди триста и деветдесет 

лева) без ДДС, съответно 18 468.00 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и 

осем) с ДДС, формирана както следва: 

За изготвяне на работен проект, общо в размер на 12 440.00 лева (дванадесет 

хиляди четиристотин и четиридесет лева) без ДДС; 

Упражняване на авторски надзор, общо в размер на 2 950.00 лева (две хиляди 

деветстотин и петдесет лева) без ДДС. 

2. Участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 2 

- Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с. 

Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, 

община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, предлага обща цена за 

изпълнение в размер на 9 390.00 лв. (девет хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС, 

съответно 11 268.00 лв. (единадесет хиляди двеста шестдесет и осем лева) с ДДС, 

формирана както следва: 



За изготвяне на работен проект, общо в размер на 7 940.00 лева (седем хиляди 

деветстотин и четиридесет лева) без ДДС; 

3. Упражняване на авторски надзор, общо в размер на 1 450.00 лева (хиляда 

четиристотин и петдесет лева) без ДДС. 

С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на 

Комисията. 

 

ІІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на 

допуснатия участник 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“ (Оц) - предложена от участника 

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

оценки: 

1. Индивидуална финансова оценка (ФОn) на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, 

с ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на 

централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор - 60 точки. 

2. Индивидуална финансова оценка (ФОn) на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, 

с ЕИК 175245872 по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и 

реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за 

игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на 

авторски надзор - 60 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: Кn = ТОn + ФОn 

1. Комплексна оценка (Кn) на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872 

по Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни 

градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на 

авторски надзор - 100 точки. 

2. Комплексна оценка (Кn) на участника „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872 

по Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на 

площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в       

гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор - 

100 точки. 

 

V. Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатия участник 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: "Предоставяне на проектантски услуги 

във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо 

осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции: Обособена позиция   

№ 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в                   

гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор и 

Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка 

за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, 

УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, открита с 

Решение №РД-04-49 от 09.02.2018 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 спечелил процедурата участник по двете обособени позиции, 

както следва: 



1. По Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на 

централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор - „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872.  

2. По Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция 

на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в             

гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор - 

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872.  

   

Предвид така получените резултати при класирането на участниците в 

обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за 

изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на 

авторски надзор", открита с Решение №РД-04-49/09.02.2018 г. на Кмета на община 

Костенец, комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на 

Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски 

части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски 

надзор и Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на 

площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в      

гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор с 

участника:  

„Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Оборище, п.к.1504,          

ул. “Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к.“Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от 

Тома Огнянов Чакалов – Управител. 

 

Настоящият ДОКЛАД, ведно с ПРОТОКОЛ 1, ПРОТОКОЛ 2 и ПРОТОКОЛ 3, 

изготвени в хода на работата на комисията и цялата документация за участие в 

публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне 

на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни 

проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни 

градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на 

авторски надзор и Обособена позиция № 2 - Проектиране на обект „Ремонт и 

реконструкция на площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за 

игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на 

авторски надзор, открита с Решение №РД-04-49/09.02.2018 г. на Кмета на община 

Костенец, на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 60, ал. 2 и 

ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, се предоставя на 

възложителя за утвърждаване.  

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2, Протокол 3 и документацията по 

обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.  
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      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
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