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ОТНОСНО: Дейността ла комисия назначена със Заповед №^Д-05~227/10,07.2017г. па 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти н 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при 
условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки е 
предмет; ' • . . 

„Проучваме и проектиране за довеждащо водоснабдяване на е. Дрьмша, с, 
Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд - изготвяне иа проектна 

документация във връзка е получаване на разрешително за водовземане от два 
броя тръбии кладенци и прочистване иа два броя кладенци и изграждането им" 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ГО №9065885/ 
03.07.2017г. 

Днес, 10.07.2017г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-227/10.07.2017г. 
на Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - старши юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 

L инж. Пламен Босв - гл. инженер на Община Костинброд, притежаващ 
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 
съгласно длъжностна характеристика; 

2. Маргарита Григорова - гл. специалист „Устройство на територията", 
притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 
обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика; 

Резервен член: 

1. Анита Кръстанова - н-к отдел „ФСД", 

се събра в 10:00 часа, в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 
1, етаж 2, стая № 19 за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти е обява при условията и 
реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки е посочения по-горе 
предмет, като при своята работа Комисията се съобразява с условията и изискванията, 
посочени в Документацията за участие, Техническа спецификация и проектодоговора. 

Председателят на комисията откри публичното заседание, констатира че всички 
членове на комисията са в наличност и няма правно основание, което да попречи 
комисията да започне своята работа. На заседанието на комисията се установи, че 
присъства г-н Николай Карафизиев, представител на фирма „СТРОЙЕКСПЕРТ-
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, което е отразено в нарочен присъствен списък, с подпис на 
присъстващия. 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове 
на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените 
поръчки. 



След което председателя прочете протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за 
подадените оферти за участие в настоящата обществена поръчка, от който се установи 
че в срока, определен в обявата за подаване на оферти - 17:00 ч. на 06.07.2017г., са 
постъпили 2 (две) оферти, а именно: 

Наименование иа Участника Регистрационен 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

1.,,СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД 

08-00-76/1 03.07.2017г. 14.37ч. 

2. „АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД 08-00-76/2 06.07.2017г. 17.00 4. 

Комисията установи, че участникът „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
е подал своята оферта в срока, определен от Възложителя, а участникът „АКВАГРУП 
ПРОЕКТ" ЕООД е подал своята оферта в 17.00ч, и след поискана справка от 
софтуерната фирмата изградила „Софтуера за документооборот" на Община 
Костинброд, се установи, че Офертата на участникът „АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД е 
подадена в на 06.07.2017г. в 17:00:38ч., т.е. извън срока, определен от Възложителя и 
съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗОП не следва да бъде отваряна. 

Преди отваряне на постъпилата оферта в ерока, определен от Възложителя на 
участникът „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, Комисията се запозна 
обстойно е утвърдената от Възложителя Документация за участие в процедурата, 
Техническата спецификация, проектодоговора. Съгласно документацията, критерият за 
оценка иа офертите с „икономически най-изгодна оферта", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от 
ЗОП. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на единствената оферта 
подадена в срок. 

След като отвори офертата на участникът „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД, председателят на Комисията обяви ценовото предложение на участника, както 
следва: 

Общата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер от 
106 000,00 (сто и шест хиляди) лева без ДДС, разпределени, както следва: 

За Подготовка на документи за РИОСВ във връзка Становище за преценка на 
ОВОС (вкл. документи за обявление в кметство и община, Уведомление за 
инвестиционно намерение, Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС) 
за два броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци - без държавни такси - 4 000.00 
лева (четири хиляди) лева без ДДС; 

За Изготвяне на Проект за изграждане на два броя водовземни съоръжения. 
Обосновка на водовземането и проект за Санитарно-охранителни зони с цел издаване 
на Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция. Изготвяне на заявление за 
разрешително за водовземане. Подготовка на всички необходими документи - 9 000.00 
лева (девет хиляди) лева без ДДС; 

За Прочистване на два броя съществуващи кладенци (обследване за 
установяване на количеството натрупани утайки в тях; ерлифтно прочистване за 
изсмукване на натрупаните утайки; експлоатационно водочерпене с потопяема помпа 
за доказване на техническите възможности за вододобив) - 15 000.00 лева (петнадесет 
хиляди лева) без ДДС; 

За Изграждане на два броя идентични тръбни кладенци - 78 000.00 лева 
(седемдесет и осем хиляди) лева без ДДС; 
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Членовете иа комисията положиха подписи на Ценовото предложение на 
участника „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. 

Комисията установи, че Ценовите предложения на участника 
„СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД не надхвърлят прогнозните 
стойности за отделните дейности, определени от Възложители, които са както 
следва: 

- Прогнозната стойност на настоящата поръчка е общо в размер на 110 000.00 
(сто и десет хиляди лева) лв. без ДДС разпределени както следва: 

За Подготовка на документи за РИОСВ във връзка Становище за преценка на 
ОВОС (вкл. документи за обявление в кметство и община, Уведомление за 
инвестиционно намерение, Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС) 
за два броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци - без държавни такси - 6 000.00 
лева (шест хиляди лева) без ДДС; 

За Изготвяне на Проект за изграждане на два броя водовземни съоръжения. 
Обосновка на водовземането и проект за Санитарно-охранителни зони с цел издаване 
на Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция. Изготвяне на заявление за 
разрешително за водовземане. Подготовка на всички необходими документи - 9 000.00 
лева (девет хиляди лева) без ДДС; 

За Прочистване на два броя съществуващи кладенци (обследване за 
установяване на количеството натрупани утайки в тях; ерлифтно прочистване за 
изсмукване на натрупаните утайки; експлоатационно водочерпене с потопяема помпа 
за доказване на техническите възможности за вододобив) - 15 000.00 лева (петнадесет 
хиляди лева) без ДДС; 

За Изграждане на два броя идентични тръбни кладенци - 80 000.00 лева 
(осемдесет хиляди лева) без ДДС; 

С това публичната част от заседанието на Комисията приключи. 

Комисията продължи своята работа по проверка за установяване на наличието и 
редовността на документите, съдържащи се в офертата на участника, с оглед 
определените от Възложителя изисквания и на утвърдената от него документация по 
обществената поръчка. 

Комисията извърши проверка на представените от участника 
„СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД документи, в резултат на което 
констатира: 

Участника „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е предоставил следните 
документи: 

№ Съдържание Констатация на комисията 

ПЛИК №1 - "Документи за подбор" 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в 
офертата, подписан и подпечатан от участника 

Оригинал - да 

2. Оферта за участие - Образец № 1 Оригинал- да 
3. Информационен лист - Образец № 2 Оригинал- да 
4. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3 Оригинал- да 
5. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - Образец №4 Оригинал- да 
6. Декларация по чл.З, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС -

Образец №5 
Оригинал- да 

V- Декларация за изпълнени минимални условия на труд Оригинал- да 
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8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
попълнено по образец - Образец №6 с Приложение - план-
график за изпълнение 

Оригинал- да 

9. Ценово предложение - Образец № 7 Оригинал-да 
10. Проекто - договор - Образец № 8 Оригинал- да 
11. Попълнен стандартен образец иа Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №9 
Оригинал-да 

12. Други документи, съгласно изискванията на 
възложителя 

- Удостоверение с №IV - NV 001464 за регистрация в 
Централния професионален регистър иа строителя за 
четвърта група строежи, трета категория строежи; 
- Заверено от участника копие на валиден сертификат 
БДС EN ISO 9001:2008; 

- Заверено от участника копие на валиден сертификат 
БДС EN ISO 14001:2015 (за прилагане на система за 
опазване на околната среда); 
- Копия от удостоверения за добро изпълнение- 2 бр. 
(Удостоверение с изх. №057/23.04.2015г. и Удостоверение 
с от дата 06.12.2016г.); 
- Копие на валидна застраховка "Професионална 
отговорност", съгласно чл. 171 отЗУТ, Застрахователна 
полица с №212216213 0003 53/23.08.2016г.; 
- Заверени копия на дипломи на техническите лица- инж. 
Лиляна Тодорова (Хидромелиоративно строителство), 
инж. Димитър Стойчев (Хидрогеология и инженерна 
геология), инж. Михаил Тодоров (ВиК), инж. Светослав 
Илиев (Хидростроителство) и инж. Ралица Кичкова 
Хидротехническо строителство); 
- Заверени копия на Удостоверения за притежаваната от 
всеки един от експертите проектантска правоспособност 
за 2017г.; 
- Декларации за ангажираност на всички посочени 
техническите лица от екипа, участващи в изпълнение на 
поръчката. 

оригинали и заверени Копия- да 

Комисията констатира, че участникът „СТРОЙЕКСПЕРТ-
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е представил всички изискуеми от Възложителя 
документи за подбор, относно годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, технически и професионални способности (изпълнена 
минимум една обществена поръчка с предмет, сходен с предмета на настоящата 
поръчка през последните пет години и осигурен екип от правоспособни експерти 
минимум експерт Част „Хидрогеология" и експерт Част „ВиК"), като е спазил и 
съответната форма и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя в 
Документацията и Техническата спецификация. 

Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне офертата на участника „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД до 
оценка и класиране в процедурата, съгласно критерий за оценка на офертите, 
одобрена от Възложителя. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 
оферта". 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата, съгласно методиката за определяне на оценката по-долу. 
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Комплексната оценка (КО) на офертата иа Участника се изчислява по формулата: 
КО = П1 + П2 ; 
Максимално възможна оценка 100 точки. 

1. Критерий за оценка иа офертата - икономически най-изгодна оферта. 

2. Показатели за оценяване: 
П1 Техническо предложение за изпълнение иа поръчката. 
П2 Предложена цена в лева без включен ДДС. 

3. Относителна тежест на показателите за оценяване: 
П1 = до 50 точки, максимално възможна оценка 
П2 = до 50 точки, максимално възможна оценка. 

Комисията разгледа обстойно Техническото предложение иа участника и 
установи следното: 
- Дружеството „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е с представено 

Приложение - план-график напълно съобразен е предложената организация на 
изпълнението, показващ изпълнението на дейностите, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и последователността, времетраенето и ресурсната 
обезпеченост на участника, свързани е организацията на изпълнение на дейностите, с 
оглед да представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и 
изискванията на възложителя. Техническото предложение е представено, като 
единна концепция за изпълнение на дейностите по поръчката, и е изработена в 
съответствие с действащата нормативна уредба, като отразяват изпълнение 
спецификата на поръчката и са включени всички задължителни елементи, както 
следва: 

1. организация на работата- участникът е представи своето виждане и 
обосновка за изпълнението на поръчката, което да съдържа предложения за планирани 
дейности, като съвкупност от конкретни задачи за изпълнение, които ще доведат до 
постигане на заложените резултати в съответствие с техническата спецификация и 
довеждащи до качествено изпълнение на обществената поръчка; предложението следва 
да включва ясно разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката, 
подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на 
специализираните дейности по поръчката - участникът е предложил своето виждане 
относно подхода и методите за подготовка и изпълнение на дейностите по поръчката. 

2. подход и методи за вътрешен контрол - участникът е предложил своето 
виждане и организация относно подхода (начините/способите, предлагани от 
участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники и 
процедури, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на 
поръчката) за осъществяване на контрол. Т.е. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на възложителя, залегнали в настоящата документация и техническата 
спецификация и обезпечава качественото изпълнение на поръчката, отчитайки 
спецификите й. 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП и водена от горното Комисията взе 
единодушно следното 



РЕШЕНИЕ: 

1. Оценява Техническото предложение иа участника „СТРОЙЕКСПЕРТ-
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с 50 точки. 

2. Комисията да продължи своята работа с оценяване на Ценовото 
предложение. 

Оценката на ценовото приложение иа участника се изчислява по формулата: 
минимална предложена цена 

П2 = х 50 = 106 000,00 * 50= 50 точки 

цена, предложена от участника 106 000,00 

където 

„минималната предложена цена" е най-ниската предложена обща цена от участник, 
допуснат до участие и класиране; 

„цената, предложена от участника" е общата дена, предложена от съответния 
участник, съгласно ценовата му оферта (в лева без включен ДДС). 

Комплексната оценка (КО) на офертата на „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД се изчислява по формулата: 

КО = П1 +112= 50 точки + 50 точки =100 точки 

С оглед на гореизложеното, комисията на основание чл. 58, ал. 1 от 
ППЗОП единодушно взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Класира допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на глава двадесет и шест 
от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. 
Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд - изготвяне на проектна 

документация във връзка с получаване на разрешително за водовземане от два 
броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им" 

както следва: 

на Първо място: „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с 100 точки 

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на 
общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка, на 
фирма „СТРОЙЕКСПЕРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - класирана на първо място, 
при условията на приетата оферта и протоколите на комисията. 

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в настоящата обществена поръчка. 

Решението на Комисията, заедно с протокола и документите, изготвени в 
хода на работа на комисията, да се предоставят за утвърждаване от Възложителя, 
съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 



С така осъществените действия, надлежно протоколирани завърши етапът от 
работата па Комисията шгшпчеиа със Заповед №> РД-05-227/10.07.2017г. пи Кмета на 
Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране па оферти » процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез събиране па оферти с обява при условията и 
реда па глава двадесет и шес т от Закона за общес твените поръчки с предмет: 

„Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дрьмша, е. 
Дреново и с. Чнбаовцн, община Коетинброд- изготвяне на проектна 

документация вьв връзка с получаване на разрешително за водовземане от два 
броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им" 

, публикувана в Регистъра на обществените поръчки иа АОП, е ID №9065885/ 
03.07.2017г. 

Комисията състави и подписа Протокол № 1, състоящ се от 7 (седем) 
страници. 

Протоколът се подписа от членовете на Комисията без „особено мнение". 

Председател: Ангел Милчев; 

/ старши юриддайсулт, правоспособен юрист/ 

С 

Членове: ftx"^4-

1. инж. Пламен Боев: ^ЦУЧ) 

/гл. инженер на Община Костинброд/ 

2. Маргарита Григорова: 

/ гл. специалист „Устройство на територията"/ 

гр. Костинброд 
21.07.2017г. 

Протоколът е съставено] 
Ангел Милчев, старши юрисконсулт 
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