
П Р О Т О К О Л № 1 
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-92/05.05.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на 
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд", 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани" 
с ID № 9041062/22.04.2015г. 

Днес, 05.05.2015г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-92/05.05.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 
1. Пламен ьЛ' ЗЗЩ Боев - главен инженер на община Костинброд, притежаващ 

професионална компетентност, свързана с предмета на обществената 
поръчка, съгласно длъжностна характеристика; 

2. Ангел -2,1 Ставрев - главен експерт „УТ", притежаващ професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно 
длъжностна характеристика, 

се събра на заседанието по откриване на процедурата по реда и условията на 
чл. 101а от ЗОП в 09.00 часа в стая 1, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес 
ул.„Охрид", №1 за публично отваряне на постъпилите оферти, тяхното разглеждане, 
оценка и класиране в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана с горепосочения предмет. 

Председателят на комисията откри заседанието, констатира присъствие на 
представител на фирма „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД - г-н Йордан Йорданов, 
упълномощен чрез пълномощно от дата 25.11.2014г.(безсрочно). Упълномощеният 
представител се записа в предоставеният му Присъствения лист, след което 
председателя на комисията провери присъствието на членовете и се убеди, че са 
налице всички условия за протичане на заседанието, като запозна състава на 
участващите в комисията със Заповед № РД-05-92/05.05.2015г. на Кмета на Община 
Костинброд. 

Членовете на комисията попълниха декларация по чл. 35 от ЗОП за липса на 
материален интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали участието им в 
провеждането на процедурата. 

След получаване на справка от Входящия регистър се установи, че в указания 
срок от Възложителя до 08.30 часа на 05.05.2015г. са подадени 2 /две/ оферти за 
участие в горепосочената обществена поръчка, по реда на тяхното постъпване както 
следва: 



1. Оферта с вх. № 08-00-58/1/05.05.2015г. от ДЗЗД „БСИ-ТТ" 
представлявано от Красимира Накева -като неин управител с адрес: гр. 
София, ж.к. „Дианабад", ул. „Тинтява", №15-17, тел. 02/962 8700 и факс: 
02/962 7191, e-mail:bsi_eood@abv.bg, подадена в 08.04 часа на 05.05. 
2015г; 

2. Оферта с вх. № 08-00-58/2/05.05.2015г. от „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД 
представлявано от инж. Велко Руйков с адрес на управление: гр. 
Брезник, п.к. 2360, ул. „Георги Стефанов" №6, тел.: 0886/735 915 и факс: 
076/632 233, е- mail: nivel stroy@abv.bg, подадена в 08.15 часа на 05.05. 
2015г; 

Комисията констатира, че офертите са подадени съобразно изискванията на чл. 
57 от ЗОП и чл. 101 в, ал. 2 от ЗОП - представени в запечатани, непрозрачни пликове с 
ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили необходимата 
информация - адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и 
наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата. 

Членовете на комисията положиха подпис върху наличните запечатани пликове, 
след което председателя пристъпи към отваряне на пликовете на двете офертите по 
реда на тяхното постъпване, за да констатира приложените от участниците документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-58/1/05.05.2015г. от ДЗЗД „БСИ-ТТ", комисията 
при отварянето на плика установи, че офертата на участника е представена в PYC 
папка. Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г 
от ЗОП и помоли представителя на другата фирма г-н Йордан Йорданов да 
подпише, заедно с членовете на комисията всеки един лист от техническото и 
ценовото предложение. След това членовете подписаха „Списъка на документи, 
съдържащи се в офертата", предоставен от участника разгледаха документите, след 
което папката беше върната обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-58/2/05.05.2015г. от „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието на три плика- Плик №1 
„Документи за подбор", Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и 
Плик №3 „Ценово предложение". Членовете на комисията положиха подписи 
върху трите плика. Председателя на комисията отвори Плик №3 „Ценово 
предложение" обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г от ЗОП, след което 
членовете на комисията положиха подписи на всеки един лист и председателя 
върна ценовото предложение в плика. 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик №2 „Предложение за изпълнение 
на поръчката", като членовете подписаха всеки един лист от предложението и 
председателя върна документите в Плик №2. 

След това беше отворен Плик №1 „Документи за подбор", като членовете на 
комисията подписаха „Списъка на документи съдържащи се в офертата", 
предоставен от участника „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и разгледаха документите, след 
което председателя върна документите в Плик №1. 

Трите плика предоставени от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД бяха върнати в 
общия плик, с което приключи работата на комисията по публичното отваряне на 
офертите. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание със задача да 
разгледа документите и информацията, които се съдържат в офертите на 
участниците по реда на тяхното постъпване и да установи дали съответстват на 
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изискванията на Възложителя, заложени в Указание за участие в настоящата 
обществена поръчка, Техническата спецификация и проектодоговора, изготвени от 
Възложителя. 

Комисията констатира наличието на следните документи в оферта с вх. № 
08-00-58/1/05.05.2015г. предоставена от ДЗЗД „БСИ-ТТ": 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от упълномощения представител на консорциума. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
упълномощения представител на консорциума. 
3. Извлечение от търговския регистър за водещия участник в консорциума-
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД- подписано и подпечатано от 
упълномощения представител на консорциума. 
4. Извлечение от търговския регистър за участника в консорциума- „ТОНИ 
ТОДОРОВ" ЕООД - подписано и подпечатано от упълномощения 
представител на консорциума. 
5. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
упълномощения представител на консорциума. 
6. Ценово предложение — (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
упълномощения представител на консорциума. 
7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от упълномощения представител на консорциума. 
8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от упълномощения представител на консорциума, като 
управител на водещия участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в 
консорциума. 
9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) - подписана и 
подпечатана от управителя на участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в 
консорциума. 
10. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от упълномощения представител 
на консорциума 
11. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от упълномощения представител 
на консорциума, като управител на водещия участник „БУЛ СТРОЙ 
ИНВЕСТ" ЕООД в консорциума. 
12. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя на участника 
„ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в консорциума. 
13. Копие Удостоверение от Камарата на строителите в България с №III-NV 
003344 за строежи от Ш-та група, Ш-та категория. 
14. Копие Удостоверение от Камарата на строителите в България с №II-NV 
002951 за строежи от II-ра група, от Н-ра до IV-та категория. 
15. Договор за учредяване на Консорциум „БСИ-ТТ" от дата 04.05.2015г. 
16. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (неприложима). 
17. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от упълномощения представител на консорциума. 
18. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от упълномощения представител на консорциума, като 
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управител на водещия участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в 
консорциума. 
19. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от управителя на участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в 
консорциума. 
20. Референция от консорциум „ЕТИКОМ-МОНОЛИТ" ДЗЗД- подписана и 
подпечатана от упълномощения представител на консорциума. 
21. Референция от община Бойница- подписана и подпечатана от 
упълномощения представител на консорциума. 
22. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от 
упълномощения представител на консорциума. 
23. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от 
упълномощения представител на консорциума, като управител на водещия 
участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в консорциума. 
24. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в консорциума. 
25. Декларация за ангажираност (образец №9) на Георги Попов- подписана 
от експерта и упълномощения представител на консорциума. 
26. Декларация за ангажираност (образец №9) на Борислав Иванов-
подписана от експерта и упълномощения представител на консорциума. 
27. Декларация за ангажираност (образец №9) на Любомир Любенов-
подписана от експерта и упълномощения представител на консорциума. 
30. Копие на Диплома за завършено висше образование на Георги Попов-
подписана от упълномощения представител на консорциума. 
31. Копие от Сертификат на инж. Георги Попов- подписана от 
упълномощения представител на консорциума. 
32. Копие от Допълнителен трудов договор №30/01.02.2015г.- подписана от 
упълномощения представител на консорциума. 
33. Копие на Диплома за завършено висше образование на Борислав Иванов-
подписана от упълномощения представител на консорциума. 
34. Копие от Допълнителен трудов договор №29/24.11,2014г.- подписана от 
упълномощения представител на консорциума. 
35. Копие на Диплома за завършено висше образование на Любомир 
Любенов- подписана от упълномощения представител на консорциума. 
36. Копие от Допълнително споразумение към трудов договор 
№16/01.08.2014г.- подписана от упълномощения представител на 
консорциума. 
37. Копие от Трудов договор №16/01.08.2014г. - подписана от 
упълномощения представител на консорциума. 
38. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- подписана от 
упълномощения представител на консорциума. 
39. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- подписана от 
упълномощения представител на консорциума, като управител на водещия 
участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в консорциума. 
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40. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- подписана и 
подпечатана от управителя на участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в 
консорциума. 
41. Проект на договор- подписана от упълномощения представител на 
консорциума. 
42. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №12)-
подписана от упълномощения представител на консорциума. 
43. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №12)-
подписана от упълномощения представител на консорциума, като управител 
на водещия участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в консорциума. 
44. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №12)-
подписана от управителя на участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в 
консорциума. 
45. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП - подписана от упълномощения 
представител на консорциума. 
46. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП - подписана от упълномощения 
представител на консорциума- като управител на водещия участник „БУЛ 
СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в консорциума. 
47. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП - подписана от управителя на 
участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в консорциума. 
48. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място - подписана от упълномощения 
представител на консорциума. 
49. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място- подписана от упълномощения 
представител на консорциума- като управител на водещия участник „БУЛ 
СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД в консорциума. 
50. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място- подписана от управителя на 
участника „ТОНИ ТОДОРОВ" ЕООД в консорциума. 
Комисията констатира, че офертата на ДЗЗД „БСИ-ТТ" съответства на 
изискванията на Възложителя по критерия-подбор на документи. 

Комисията констатира наличието на следните документи в оферта с вх. № 
08-00-58/2/05.05.2015г. предоставена от „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от от 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от от 
управителя на фирмата. 
4. Ценово предложение - (Образец №3)- подписано и подпечатано от от 
управителя на фирмата. 
5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
6. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата 
7. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №I-TV 
013584 за строежи от I-ра група, от II-ра до V-та категория. 

к 



8. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №II-TV 
003651 за строежи от П-ра група, от П-ра до IV-та категория. 
9. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №111-
TV 004229 за строежи от Ш-ра група, от II-ра и Ш-та категория. 
10. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №IV-
TV 006577 за строежи от IV-pa група, от II-ра до IV-та категория. 
11. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №V-
TY 009488 за строежи от V-та група. 
12. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (неприложима). 
13. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
14. Референция от община Радомир- подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
15. Копие от Референция от община Бойница- подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата. 
16. Копие от Договор № 175/06.08.13г.- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
17. Копие от Удостоверение от „Пътно поддържане Кюстендил"-ООД 
подписано и подпечатано от управителя на фирмата. 
18. Копие от Договор от дата 21.08.2014г.- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
19. Копие от Удостоверение от община Сапарева баня - подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата. 
20. Копие от Договор №30/15.05.2014г. от дата 21,08.2014г,- подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата. 
21. Копие от Удостоверение от „ПИ ЕС ПИ"- ЕООД подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата. 
22. Копие от Договор от дата 03.2014г,- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
23. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
24. Декларация за ангажираност (образец №9) на Юлиян Димитров-
подписана от експерта. 
25. Копие на Диплома за завършено висше образование на Юлиян Димитров 
- подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
26. Копие от Трудова книжка на Юлиян Димитров- подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата. 
27. Декларация за ангажираност (образец №9) на Венцислав Руйков-
подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
28. Копие на Диплома за завършено висше образование на Венцислав 
Руйков - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
29. Копие от Трудови книжки - 2 броя на Венцислав Руйков - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
30. Копие от Сертификат EN ISO 9001: 2008 - подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата. 
31. Копие от Сертификат BS OHSAS 18001: 2007 - подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата. 
32. Копие от Сертификат EN ISO 14001: 2005 - подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата. 
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41. Проект на договор- подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
Комисията констатира, че офертата на „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД 
съответства на изискванията на Възложителя по критерия-подбор на 
документи. 

Комисията констатира, че офертите на участниците съдържат 
необходимите документи в пълнота и отговарят на изискванията на 
Възложителя. 

Комисията продължи своята работа с анализ на представените документи за 
установяване съответствие на предложенията на участника с минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя. 

1. За икономическо и финансово състояние- Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние към участниците. 

2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 
и/или 2 от ЗОП. 

- Участникът следва да предостави копие на валидно удостоверение за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 
строежи от Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

3. За технически възможности на участниците, съгласно чл. 51 от ЗОП: 
- участника следва да докаже изпълнението на минимум 1 (един) 

договор и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните пет години, считано от датата на 
подаване на офертата (под строителство, сходно с предмета на настоящата 
обществена поръчка се подразбира строителни работи по ремонт и поддръжка 
на пътища/улици) 

- участника следва да докаже, че разполага с квалифициран технически 
персонал, който да бъде ангажиран в изпълнението на дейностите по 
обществената поръчка. Персоналът трябва да отговаря на минимални 
изисквания: 1(един) инженер със специалност „Пътно строителство" или 
еквивалент и 1(един) строителен техник. 

За участник ДЗЗД „БСИ-ТТ", като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите в България с 
Ж Щ 002951 за строежи от II-ра група, от II-ра до IV-та категория, с валидност на 
Талона до 30.09.2015г., с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, по отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно два изпълнени договора на обща стойност от 557 000 лева без 
ДДС, с приложени Референции с изх. №1/24.11.14г. и изх. №0122/22.03.2014г. с 
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което участникът е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за изпълнен минимум 1 (един) 
договор и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. Борислав Иванов, като „Технически ръководител"- техник по 
строителство и архитектура, с приложено копие от Диплома с 
№04104/30.06.1984г., Серия Б-83 от Техникум по строителство „И. Фичев" - гр. 
Плевен, със следният професионален опит: от 1992 г. до 20Юг., като строителен 
техник планиране, организиране и координиране на строителната дейност в 
„СИРС-СТОЯНОВА"ООД, от 2013г. до 2014г., като Технически ръководител във 
фирма „Етиком-Наков и сие" и от 2014г. до момента, като Технически ръководител 
в „Бул Строй инвест" ЕООД, с приложено копие от Допълнителен труд по трудов 
договор с №29/24.11.2014г., с приложена Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта, с което участникът е изпълнил минималните 
изисквания, определени от Възложителя, относно наличието на минимум 
1(един) строителен техник в предложения екип, който да бъде ангажиран в 
изпълнението на дейностите по обществената поръчка. 

2. Георги Попов, като «Отговорник по качеството»- Строителен инженер 
ВИАС, гр. София, специалност «Технология и механизация на строителството» с 
приложено копие на Диплома с №006691, Серия Аб, със следния професионален 
опит: от 2009г. до 2015г. във фирма „Етиком-Наков и сие" и от 2014г. до момента в 
„Бул Строй инвест" ЕООД, като «Контрол на качеството, планиране, организиране 
и координиране на дейностите, съответстващи на изискванията на 
стандартизационните документи, с приложена Декларация за ангажираност 
(Образец №9), подписана от експерта. 

3. Любомир Любенов, като «Ръководител обект»- Магистър- транспортно 
строителство с приложено копие от Диплома с №210432/03.02.2015г. със 
следният професионален опит: от 01.09.2014г. до момента, като строителен 
инженер във фирма „Тони Тодоров" ООД, с приложени копия на Трудов договор 
№16/01.08.2014г. и Допълнително споразумение към Трудов договор 
№16/01.08.2014г., с приложена Декларация за ангажираност (Образец №9), 
подписана от експерта, с което участникът е изпълнил минималните 
изисквания, определени от Възложителя, относно наличието на минимум 
1(един) инженер със специалност „Пътно строителство" или еквивалент в 
предложения екип, който да бъде ангажиран в изпълнението на дейностите по 
обществената поръчка. 

След подробно и детайлно разглеждане на представените документи от 
участника ДЗЗД „БСИ-ТТ", членовете на комисията достигнаха единодушно, че 
участникът отговарят на минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за настоящата обществена 
поръчка. 

За участник „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 
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- заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите в България с 
№II-TV 003651 за строежи от II-ра група, от II-ра до IV-та категория, с валидност на 
Талона до 30.09.2015г., с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, по отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно четири изпълнени договора на обща стойност от 1 095 032,15 
лева без ДДС, с приложени Референции (Удостоверения) с изх. №6/09.01.15г. (от 
община Радомир), изх. №1/07.01.2015г.(от „Пътно поддържане Кюстендил" ООД), 
изх. № от община Сапарева баня, изх. №002/ПСП 087/01.04.2015г.(от „Пи ЕС ПИ" 
ЕООД, с което участникът е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за изпълнен минимум 1 (един) 
договор и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. Юлиян Димитров, като „Инженер пътно строителство"- „Магистър 
транспортно строителство", професионална квалификация - „Строителен 
инженер", с приложено копие от Диплома с №427694/2014г., от Университет по 
архитектура, строителство и геодезия(УАСГ) гр. София, с приложено копие от 
Трудова книжка Серия 3, с №284984, със следният професионален опит: 6 месеца 
до момента, като инженер пътно строителство в „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, по 
Трудов договор №00000117/03.10.2014г., с приложена Декларация за ангажираност 
(Образец №9), подписана от експерта, с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания, определени от Възложителя, относно наличието на 
минимум 1(един) инженер със специалност „Пътно строителство" или 
еквивалент в предложения екип, който да бъде ангажиран в изпълнението на 
дейностите по обществената поръчка. 

3. Венцислав Руйков, като «Строителен техник»- Строителен техник-
строителство и архитектура с приложено копие от Диплома с №037811/1977. от 
Техникум „Кольо Фичето", с приложено копие от Трудова книжка, Серия И, с 
№056209 и копие от Трудова книжка с №752, със следният професионален опит: 30 
години от 1979-2003г. към „Пътно управление"- гр. Перник, началник РПС - гр. 
Брезник, от 2011г. до момента в „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, като Техник 
строителство по Трудов договор с №0000040/30.09.2011г., с приложена Декларация 
за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта, с което участникът е 
изпълнил минималните изисквания, определени от Възложителя, относно 
наличието на минимум 1(един) строителен техник в предложения екип, който 
да бъде ангажиран в изпълнението на дейностите по обществената поръчка. 

След подробно и детайлно разглеждане на представените дкументи от 
участника „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, членовете на комисията достигнаха 
единодушно, че участникът отговарят на минималните изисквания за 



технически възможности, определени от Възложителя за настоящата 
обществена поръчка. 

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение (Образец 
№2) на двамата участника. 

ДЗЗД „БСИ-ТТ" предлага следното Техническо предложение: 
Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да извършат 

строителството в предвидените срокове. 
Гарантират да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на 

описаните дейности в Техническата спецификация. 
Предлагат изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация 

неразделна част от документацията за участие при следните условия: 

•S Изпълнение на поръчката за срок от . Zi. 33 \Ч УО месеца. 
S Валидност на предложението да бъде , 3 o f f календарни дни от 
крайния срок за получаване на офертите. 

Срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно 
писмо с описани дейности, количества, участъци - fr s i^tj) календарни дни; 

Предлагат следните гаранционни срокове за: SOQ 
о Изкърпване на единични дупки: 

• с топла асфалтова смес - 2/\. *f ^ месеца 
• с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

24 (двадесет и четири) месеца; 
• със студена асф. смес - ръчно- S^O ^ месеца; 

о Преасфалтиране на цели участъци над 500 м2 
• с топла асфалтова смес - /f j ' on месеца; 
• студено рециклиране на пътната настилка на място -

_ месеца; 
Комисията приема Техническото предложение на ДЗЗД „БСИ-ТТ", 

поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 5 (пет) календарни дни,както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„НИВЕЛ СТРОИ" ЕООД предлага следното Техническо предложение: 
Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да извършат 

строителството в предвидените срокове. 
Гарантират да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, в пълен обем на 

описаните дейности в Техническата спецификация. 
Предлагат изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация 

неразделна част от документацията за участие при следните условия: 

Изпълнение на поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 
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•f Валидност на предложението да бъде 60 (шестдесет) календарни дни от 
крайния срок за получаване на офертите. 
•S Срок за започване на строителните дейности след получаване на възлагателно 
писмо с описани дейности, количества, участъци - 4 (четири) календарни дни; 
S Предлагат следните гаранционни срокове за: 

о Изкърпване на единични дупки: 
• с топла асфалтова смес - 24 (двадесет и четири) месеца 
• с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

24 (двадесет и четири) месеца; 
• със студена асф. смес - ръчно- 24 (двадесет и четири) месеца; 

о Преасфалтиране на цели участъци над 500 м2 
• с топла асфалтова смес - 24 (двадесет и четири) месеца; 
• студено рециклиране на пътната настилка на място - 24 (двадесет и 

четири) месеца; 
Комисията приема Техническото предложение на „НИВЕЛ СТРОЙ" 

ЕООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя -
срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно 
писмо да не е по-голям от 5 (пет) календарни дни, както и предложените 
гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни 
срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите 
предложения (Образец №3) на ДЗЗД „БСИ-ТТ" и „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД. 

ДЗЗД „БСИ-ТТ" предлага следното Ценово предложение, по единични цени 
за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както 
следва: 

№ по 
ред 

Наименование на вида работа Ед. 
мярка 

Ед. цена 

Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и 
улици с асфалтова настилка I V 

1 Изкъпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на 
пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра 
до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи 
разходи, съгласно изискванията на Възложителя./ 

лв/м2 

е о 

2 Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно 
профилиране/, включително натоварване и извозване 

лв/м2 
( Г \ 

3 Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване 
усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с 
това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя. 

лв/тон 

k 
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4 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички 
свързани с това присъщи разходи. 

лв/м2 

5 Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни лв/м2 ) 
пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това 
присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя. 

6 Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна 
асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и 
всички свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 ) 

1 
7 Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с 

плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, 
обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 
V 

8 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с 
плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и 
всички свързани с това разходи/. 

лв/м2 V ) 

пГЛ 
9 Изкърпване на участъци и деформациинад 50м2 на настилката с 

плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, 
обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 (Т )) 

10 Изкърпваме на участъци и деформации над 50м2 на настилката с 
плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, 
обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 

п Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл 
на Възложителя / престъргване и профилиране на съществуващата 
настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на 
порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за 
връзка / дебелината на асфалтобетона е 4см + 7,5см, ширичината на 
изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м 

лв/м 

12 Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, лв/т 
почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи/. 

Л / 13 Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална 
фракция чрез инжекционен метод с дебелина до 4см 

лв/м2 •Ч 

14 Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална 
фракция чрез инжекционен метод с дебелина до бсм 

лв/м2 ( Y ) 
15 Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална 

фракция чрез инжекционен метод 
лв/мЗ 

V) 16 Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см лв/м2 

17 Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 15 см лв/м2 

L 
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18 Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., 
съгласно указанията на Възложителя. 

лв/м 

19 Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. 
паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно 
указанията на Възложителя. 

лв/м 

20 Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя лв/м 2 
21 Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли лв/м2 

А ) 
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка 

гуО 22 Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително 
натоварване ръчно прехвърляне и извозване 

лв/мЗ IV J 
•ч /Л 

23 Насип на трошен камък за пъни настилки с материал на Изпълнителя 
/включително профилиране и уплътняване/ 

лв/мЗ 

24 Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/ 

лв/мЗ 

25 Доставка и полагане на пясък /включително профилиране и 
уплътняване/ 

лв/мЗ 

26 Пдравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси лв/м 
27 Попъване на банкети с фракция 0-4мм лв/мЗ 
28 Насип на фрезован асфалт за пъни настилки с материал на 

Възложителя/включително профилиране и уплътняване/ 
лв/мЗ 

29 Битумен разлив лв/м2 
30 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 лв/м2 O n 31 Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка лв/м2 
32 Подравняване,попълване, профилиране и оформяне на банкети лв/м2 

Поддържане и ремонт на пътни прииадлежости р ) 
33 Разваляне на тротоарна настилка лв/м2 
34 Настика от бетонови плочи 40/40/5 А— 

35 Настилка от унипаве 20/16/6 лв/м2 
36 Пренареждане на тротоар със стари плочки лв/м2 ) 

37 Демонтаж на бордюри лв./м л ) 
38 Доставка и монтаж пътни бетонови бордюри 18/35/50 лв./м 
39 Доставка и монтаж на градински бордюр 8/16/50 лв./м 

/ — \ 

40 Възстановяване на нарушени бордюри лв./м C X J 
41 Корекция на РШ с доставка на КРШ лв/бр. 
42 Същото с бетонови сегменти лв/бр. п у 
43 Корекция на ОУ с бетонови сегменти лв/бр. - ) 
44 Направа на връзка РШ ОУ до 6м лв/бр. ) 

45 Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС 
вклюкително всички свързани с това разходи 

лв/м 

4 
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„НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД предлага следното Ценово предложение, по 
единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен 
формат, както следва: 

№ 
по 
ред 

Наименование на вида работа 
Ед. 

мярк 
а 

Единичн 
а цена 

Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и 
улици с асфалтова настилка 

1 

Изкъпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната 
основа с несорттиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на 
старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно 
изискванията на Възложителя./ 

лв/м2 

2 Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно 
профилиране/, включително натоварване и извозване 

лв/м2 

3 
Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и 
профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи 
разходи, съгласно изискванията на Възложителя. 

лв/то 
н 

л) 
4 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с 

това присъщи разходи. лв/м2 

5 
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове 
тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , 
съгласно изискванията на Възложителя. 

лв/м2 ) 

6 

Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес -
с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 
доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това 
присъщи разходи/. 

лв/м2 гП 

7 

Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. 
смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за 
връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с 
това присъщи разходи/. 

лв/м2 

8 
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. 
смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за 
връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/. 

лв/м2 



9 

Изкърпване на участъци и деформациинад 50м2 на настилката с плътна 
асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички 
свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 

10 

Изкърпваме на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна 
асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички 
свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 

S 

г п 

11 

Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на 
Възложителя / престъргване и профилиране на съществуващата настилка, 
направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен 
асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / 
дебелината на асфалтобетона е 4см + 7,5 см, ширичината на изкуствената 
неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м 

лв/м 
( я 

12 
Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, 
почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи/. 

лв/т 

13 Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална 
фракция чрез инжекционен метод с дебелина до 4см 

лв/м2 

14 Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална 
фракция чрез инжекционен метод с дебелина до бсм 

лв/м2 

- ч 
15 Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менарална 

фракция чрез инжекционен метод 
лв/мЗ 

(Ул 
16 Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см лв/м2 

17 Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 15 см лв/м2 
о о 

18 
Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно 
указанията на Възложителя. 

лв/м 

19 
Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. 
паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на 
Възложителя. 

лв/м 

20 Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя лв/м2 

21 Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли лв/м2 

Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка 

22 
Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване 

лв/мЗ 

15 
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ръчно прехвърляне и извозване 

23 
Насип на трошен камък за пъни настилки с материал на Изпълнителя 
/включително профилиране и уплътняване/ лв/мЗ 

24 
Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/ лв/мЗ 

25 Доставка и полагане на пясък /включително профилиране и уплътняване/ лв/мЗ 

26 Пдравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси лв/м 

27 Попъване на банкети с фракция 0-4мм лв/мЗ С Г ) 

28 
Насип на фрезован асфалт за пъни настилки с материал на 
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/ лв/мЗ 

0 Г ) 
29 Битумен разлив лв/м2 

30 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 лв/м2 

31 Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка лв/м2 

32 Подравняване,попълване, профилиране и оформяне на банкети лв/м2 

Поддържане и ремонт на пътни принадлежости 

33 Разваляне на тротоарна настилка лв/м2 

34 Настика от бетонови плочи 40/40/5 лв/м2 "Ч. 

35 Настилка от унипаве 20/16/6 лв/мЗ 

36 Пренареждане на тротоар със стари плочки лв/м2 
с О 

37 Демонтаж на бордюри лв./м 

38 Доставка и монтаж пътни бетонови бордюри 18/35/50 лв./м — ̂  5— — 

39 Доставка и монтаж на градински бордюр 8/16/50 лв./м ( V ) 
40 Възстановяване на нарушени бордюри лв./м 

41 Корекция на РШ с доставка на КРШ лв/бр 

42 Същото с бетонови сегменти лв/бр 

43 Корекция на ОУ с бетонови сегменти лв/бр 

44 Направа на връзка РШ ОУ до 6м лв/бр 

Ik 
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45 
Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС 
вклюкително всички свързани с това разходи лв/м (V) 

CY) 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на ДЗЗД 
„БСИ-ТТ" и „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, по критерий „най-ниска цена", като в 
своята работа се ръководят от предварително обявената Методика за определяне на 
комплексната оценка на офертите, одобрена от Възложителя, която определя 
условията и реда за оценяване на офертите, по формулата: 

ко= 

Като оценката на съответното ценово предложение, която се 
получава като сума от получените точки за единичните цени за всяка от 
дейностите поотделно. 

Членовете на комисията оценяват представените в ценовото 
предложение от участниците единични цени за всяка от дейностите 
Отделните единични видове дейности са с тежест, както следва: 

1. " Изкърпване на дупки с различна дебелина / изкоп, рязане, усилване 
на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра 
до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, 
съгласно изискванията на Възложителя./" - 5 т.; 

2. „Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно 
профилиране/, включително натоварване и извозване 10%" - 4 т.; 

3. " Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване 
усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това 
присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя. " - 5 т.; 

4. " Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички 
свързани с това присъщи разходи." - 4 т.; 

5. " Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни 
пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това 
присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя - 20 т.; 

6. " Закърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 
асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички 
свързани с това присъщи разходи/. ." - 5 т. 

к к 
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7. "Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 
асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички 
свързани с това присъщи разходи/." - 5 т.; 

8. "Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 
асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с 
това разходи/." - 2 т.; 

9. "Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с 
плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, 
обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/" - 3 т.; 

10. "Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с 
плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, 
обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/" - 3 т.; 

11. "Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно 
детайл на Възложителя / престъргване и профилиране на съществуващата 
настилка, направа на първи битумен разлив, доставка и полагане на 
порьозен асфалтобетон /биндер/, направа на втори битумен разлив за 
връзка /дебелината на асфалтобетона е 4см + 7,5см, ширината на 
изкуствената неравност в долната основа е 7м, а в горната основа е 5м" -
2 т.; 

12. "Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, 
почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи/." - 3 
т.; 

13. "Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и 
минерална фракция чрез инжекционен метод с дебелина до 4см." - 3 т.; 

14. "Машинно изкърпване на настилката с битумна емулсия и минерална 
фракция чрез инжекционен метод с дебелина до бсм " - 3 т.; 

15. "Машинно изкърпване на настилката с битумна емулсия и минерална 
фракция чрез инжекционен метод " - 3 т.; 

16. "Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 
см" - 2 т.; 

17. "Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 15 
см" - 2 т.; 
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18. "Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм, 
съгласно указанията на Възложителя" - 0,5 т.; 

19. "Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм с 
асфалтова паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно 
указанията на Възложителя." - 0,5т. 

20. "Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя" - 2 т.; 

21. "Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли" -
3 т.; 

22. "Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително 
натоварване ръчно прехвърляне и извозване" - 1 т.; 

23. "Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/- 2 т.; 

24. "Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/" - 1 т.; 

25. "Доставка и полагане на пясък /включително профилиране и 
уплътняване/" - 1 т.; 

26. "Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси" - 0,5 
т.; 

27. "Попълване на банкети с фракция 0-4мм" - 1 т.; 

28."Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на 
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/" - 0,5 т. 

29. "Битумен разлив" - 0,5 т.; 

30. " Запечатка с битум 1,5-2л/м2" - 0,5 т.; 

31. " Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка" - 0,5т.; 

32. " Подравняване,попълване, профилиране и оформяне на банкети" - 0,5 
т.; 

33. " Разваляне на тротоарна настилка" - 2 т.; 

34. " Настика от бетонови плочи 40/40/5" - 1 т.; 

35. " Настилка от унипаве 20/16/6" - 2 т.; 

36. " Пренареждане на тротоар със стари плочки " - 1 т.; 

37. " Демонтаж на бордюри " - 0,5 т.; 
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38. " Доставка и монтаж пътни бетонови бордюри 18/35/50" - 1 т.; 

39. " Доставка и монтаж на градински бордюр 8/16/50" - 0,5 т.; 

40. " Възстановяване на нарушени бордюри " - 0,5 т.; 

41. " Корекция на РШ с доставка на КРШ " - 0,5 т.; 

42. " Корекция на РШ с бетонови сегменти " - 0,5 т.; 

43. " Корекция на ОУ с бетонови сегменти " - 0,5 т.; 

44. " Направа на връзка РШ ОУ до 6м " - 0,5 т.; 

45. " Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС 
вклюкително всички свързани с това разходи " - 0,5 т.; 

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва 
за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за 
съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-
горе. Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват 
по формулата: 

M1III. Л М 

С 

Смин. е стойността на най-ниската предложена единична цена за 
съответния вид дейност (без ДДС). 

С е предложената единична цена за съответния вид дейност, която се 
оценява от съответното ценово предложение (без ДДС). 

Xi - посочените по-горе точки (тежест) за съответния вид дейност. 

Комисията изготви таблица за комплексните оценки на ценовите 
предложения на ДЗЗД „БСИ-ТТ" и „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, както следва: 

№ 
ДЗЗД „БСИ-

тежест 
5,00 
4,00 
5,00 
4,00 

20,00 
5,00 
5,00 
2,00 

оценка 
ДЗЗД 
„БСИ-

3.62 
1,22 
4,43 
3,89 

14,00 
4,97 
4.63 
1,65 

„НИВЕЛ 
СТРОЙ" 
ЕООД 

О Т ) 

оценка 
„НИВЕЛ 
СТРОЙ" 
ЕООД 

5,00 
4,00 
5,00 
4,00 

20,00 
5,00 
5,00 
2,00 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Комплексна 
оценка 

ч 

Т Л 

- ю 

с\q 

3,00 
3,00 
2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2,00 
0,50 
0,50 
2,00 
3,00 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 
0,50 

1,00 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

3,00 
3,00 
0,25 
3,00 
2,68 
2,95 
1,65 
0,44 
0,44 
0,50 
0,50 
1,08 
1,57 
0,89 
1,36 
0,12 
1,00 
0,09 
0,85 
0,09 
0,50 
0,50 
0,31 
0,10 
1,56 
1,00 
2,00 
0,52 
0,31 

1,00 
0,48 
0,17 
0,47 
0,38 
0,30 
0,50 
0,45 

74,43 
точки 

;<Y) 

*Y) 

(V) 

0Q 

2,99 
2,91 
2,00 
1,61 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2,00 
0,49 
0,30 
2,00 
3,00 
1,00 
2,00 
1,00 
0,95 
0,50 
1,00 
0,50 
0,47 
0,11 
0,50 
0,50 
2,00 
0,97 
1,33 
1,00 
0,50 
0,99 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,37 
0,50 

97,00 
точки 

Получените точки, като резултат от приложението на горната 
формула, се вземат предвид до втория знак след десетичната запетая, 
включително. 
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Въз основа на така направените от комисията изчисления, съгласно чл. 101г, 
ал. 4, във връзка чл. 71, ал. 1 и ал. 3, от ЗОП, комисията единодушно взе следното 

1. Класира участниците в обществена поръчка, чрез публична покана с 
предмет: „Основен h текущ ремонт, рехабнлитация на пътища и улици и 
поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община 
Костинброд", както следва: 

Първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД - 97,00 точки; 
Второ място: ДЗЗД „БСИ-ТТ" - 74,43 точки; 
2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на 

общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка, 
НА ФИРМА „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, класирана на първо място с 97,00 
точки, при условията на приетата оферта на участника и протокола на 
комисията. 

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в обществената поръчка, чрез публична покана. 

Решението на Комисията да се сведе до знанието на заинтересованите лица 
участващи в горепосочената обществена поръчка. 

Настоящият протокол, съдържащ 22 стр., се състави и подписа от членовете 
на комисията, назначена със Заповед № РД-05-92/05.05.2015г.и на правно основание 
по чл.101 г, ал. 4 от ЗОП заедно с цялата документация по процедурата се предава 
на Кмета на общината за утвърждаване. 

Председател: Ангел Милчев: п 

Решение: 

/юрисконсулт, правоспособен юрист/ 

Членове: 1. Пламен Боев - п 

/главен инженер на община Костинброд/ 

2. Ангел Ставрев и 

/главен експерт „УТ'7 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от: 
Ангел Милчев, юрисконсулт 08.05.2015 г. 

УТВЪРДИЛ : и.и 
МИЛЕН ДИМИТРОВ, кмет на ОбА Костинброд 

и.и 
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