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О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 

http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                              Certificate № 175076 – 2015 – AQ – BGR - RvA 

 

Утвърдил: п  

Кмет на община Костинброд 

Трайко Младенов 

П Р О Т О К О Л  № 3 
 

Днес: 08.06.2016 г., в 10,00 ч., в, на адрес в гр. Костинброд, ул «Охрид» №1, работен 
кабинет на общенска администрация Костинброд, 

Продължи работата за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
процедура по реда на ЗОП, с осъществяване на действия по чл.68, ал.8, 9 и 11 от ЗОП, 
относно съответствието на участниците с критериите за подбор и изискванията , поставени 
от възложителя, протоколирана с настоящия Протокол, от закрита част от заседание на 
Комисия по Заповед № РД-05-191/12.05.2016 г. на кмета на община Костинброд, в състав: 

Комисия в състав: 
Председател: Снежа чл.2 ЗЗЛД Трендафилова – магистър по специалност „право”, 

правоспособен юрист, на длъжност при възложителя – главен юрисконсулт,  

Членове: 1. Теодора чл.2 ЗЗЛД Гогова – техническо образование, със специалност 

„геодезия”, на длъжност при възложителя – заместник кмет, с професионални 

компетентности, свързана с предмета на обществената поръчка, усвоени в процеса на 

изпълнение на трудови правоотношения 

2. Инж. Габриела чл.2 ЗЗЛД Георгиева – строителен инженер, по 

специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, на длъжност при възложителя – 

заместник кмет. 

3. арх. Веселин чл.2 ЗЗЛД Клянев – матистър по архитектура, със 

специалност „архитект”, на длъжност при възложителя „главен архитект”. 

4. инж. Ирина чл.2 ЗЗЛД Донева – магистър, инженер по 

комуникационна техника и технология  и магистър по икономика. 

 Поставената задача на комисията е: съобщаване на присъствуващите на 
публичната част от заседанието на резултатите от оценяването на допуснатите и оценени 
оферти на участниците по показателите, различни от ценовите предложения, отваряне и 
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оповестяване на ценовите предложения, деиствия по чл.69а, ал.4, чл.70, чл.71 и чл.72 от ЗОП 
в откритата процедура по с уникален 00035-2016-0004 в регистъра на АОП, открита с 
Решение № РД 05 – 149/12.04.2016 г. на кмета на община Костинброд и е обявена с 
Обявление с изх.№ 08.00-50/12.04.2016 г. с предмет:  

„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски 
надзор  за Община Костинброд за проектно предложение: „Изграждане на ул.„Тунджа“ - от 
ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул.„Синчец“ - от ОТ 470 до ОТ 482; ул.„Янтра“ - от ОТ 477 
до ОТ 581; ул. „Букет“ - от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ - от ОТ 539 до ул.„1-ви май“; 
ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от ОТ 637 до ОТ 636; ул. 
„Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул.„Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“- 
от ОТ 768 до 770 Б;  ул.„Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: 
„Изграждане на ул. „Витоша” - от ОТ 309 до ОТ 341; ул.„Пирин“ - от ОТ 1015 до ул. 
„Момчил Войвода”; ул.„Гео Милев“ - от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул.„Йордан 
Йовков“ - от ОТ 361 до ОТ 651.", като при своята работа Комисията се съобразява с 
условията и изискванията на обявлението, одобрената документация за участие в 
обществената поръчка с посочения по-горе предмет. 
 
 Председателят, провери и удостовери присъствието в редовен състав на комисията, с 

встъпил резервен член, от определениете със Заповед № РД-05-191/12.05.2016 г., както 

следва: 

На мястото на отсъствуващ редовен член:  инж. Пламен чл.2 ЗЗЛД Боев – магистър, 

строителен инженер по специалност„ Промишлено и гражданско строителство”; на 

длъжност при възложителя – „главен инженер”.  

Встъпва в работата на комисията резервен член: Инж. Габриела чл.2 ЗЗЛД Георгиева – 

строителен инженер, по специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, на длъжност 

при възложителя – заместник кмет. 

 Бяха разясни правните и процесуални действия, които следва да бъдат осъществени и 

откри откритото заседание от работата на Комисията, в изпълнение на  чл.69а, ал.3, при 

условията на 68, ал.3. от ЗОП. 

На нововстъпилият резервен член, бяха обявени участниците, подали оферти за 

участие в двете обособени позици на обществената поръчка, допуснатите участници да 

настоящия етап от работа на комисията и предложените за отстраняване от участие, след 

което подаде Декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП 

I. Председателят обяви списъкът на допуснатите участниците и подадените 

от тях оферти, които отговарят на изискванията за подбор в откритата процедура с № 

00035-2016-0004 до оценка по критерий „икономически най-изгодна оферта”, по реда на 

подадените оферти. 

1.«Дженерис»АД - гр.София  с оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. 

 

II. Председателят обяви осъщественото от комисията оценяване на 

допуснатите до оценка предложения на участниците по техническите показатели от 

утвърдената методика за оценяване с критерии за оценка – „Икономически най – 

изгодна оферта“. Резултат от Техническа оценка: 
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1. «Дженерис»АД - гр.София с оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. – 35 точки. 
 

III. Списък на допуснатите до оценка на ценовите предложения по 

утвърдената методика за оценка участници& 

 

1.«Дженерис»АД - гр.София с оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. 
 

IV. Комисията пристъпи към етап от работата си за оценка на ценовото 
предложение, което се осъществява по формулата за ФО от утвърдената методика.   

Максимален брой точки от ФО - 50. Показателят ФО се формира по следната формула: 
ФО= ФОмин. / ФОучастник х50, където: ФОмин.– предложена най-ниска цена за изпълнение 
на поръчката; ФОучастник – предложена цена от съответния участник. 
 

1. Отваряне на Ценовите предложения на допуснатите участници. Оценка за 

съответствие на представените документи в Плик № 3 с изискванията на възложителя 

и оповестяване на предлаганите цени, по реда на подаване на офертите, както следва: 

Плик № 3 „Ценово предложение”от оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. на 
Дженерис»АД - гр.София.  Разписан „Плик № 3” от членове на комисията и представител на 
присъствалите представители на участниците, на осъщественото и протоколирано публично 
заседание, отразено в Протокол №1 от 12.05.2016 г. 

Отворен плик №3 и констатирано съдържание на една папка, съдържаща 5 (пет) броя 

страници – Образец №13. Разписани са документи от трима членове на комисията. След 

направената проверка на представените в Плик №3 документи и предложението на 

участника, комисията,  

РЕШИ: 

Представените документи в Плик № 3 на оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. на 

«Дженерис»АД - гр.София и предложението на участника са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата – Образец №13 от 

лице с представителна власт. Предложението е в рамките на прогнозната стойност за 

разполагаем лимит и е валидно. Следва да се извършва оценката на ценовото предложение.  

2. Председателят оповести ценовото предложение на участника:  

Участникът е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка от Заличени данни по 

ЗЗК ). Предложението е в обхвата на максималният бюджет на поръчката за изработване на 

технически проекти и изпълнение на авторски надзор е  на стойност 196 317,43 лв. (сто деветдесет и 

шест хиляди триста и седемнадесет лева и четиридесет и три стотинки) без. 

 

Участникът е предложил цени за изпълнение на дейностите, в обхвата на обществената 

поръчка, разпределени както следва: 

 2.1.Дейност 1:Изготвяне на технически проект за проектно предложение: „Изграждане на ул. 

„Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ - от ОТ 470 до ОТ 482;ул. „Янтра“ - 

от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ -  от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ - от ОТ 539 до ул. „1-ви 

май“;  ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от ОТ 637 до ОТ 636; ул. 

„Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ –-  от 

ОТ 768 до 770Б;  ул. „Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: „Изграждане на 

ул. Витоша -  от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ - от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул. „Гео 
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Милев“ -  от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ - от ОТ 361 до ОТ 651. –

Заличени данни ЗЗК  

стотинки) без ДДС  

2. 1.1.Поддейност 1.1:  изготвяне на технически проект за проектно предложение 

„Изграждане на ул. „Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ - от ОТ 470 до 

ОТ 482; ул. „Янтра“ - от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ -  от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ 

- от ОТ 539 до ул. „1-ви май“;  ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от 

ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. 

„Хаджи Димитър“ –-  от ОТ 768 до 770Б;  ул. „Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756“ -  Заличени 

данни ЗЗК   )лева без ДДС, при допустим лимит от 90 511,90 лв.  (деветдесет 

хиляди петстотин и единадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС, или 108 614,29 лв. ( сто и 

осем хиляди шестотин и четиринадесет лева и двадесет и девет стотинки) с ДДС: 

1.- изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Тунджа" от ОТ 477 през ОТ 484 до площада  на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева ,без ДДС. 

2. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Синчец" от ОТ 470 до ОТ 482 на територията 

на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева,без ДДС 

3. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Янтра" от ОТ 477 до ОТ 581 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

4. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Букет" от ОТ 487 до ОТ 483/484  на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

5. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Крайбрежна" от ОТ 577 до ОТ 637на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

6. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Филип Тотю" от ОТ 637 до ОТ 636 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

7. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Преспа" от ОТ 539 до ул. „1-ви май“ на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС 

8. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Яворов" от ОТ 523 до ОТ 533 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

9. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Герена" от ОТ 769 до ОТ 618 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

10. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Хаджи Димитър" от ОТ 768 до 770Б на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

11. - изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Шейново" от ОТ 684 до ОТ 756 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС 

2.1.2. Поддейност 1.2: изготвяне на технически проектза проектно 

предложение„Изграждане на ул. Витоша -  от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ - от ОТ 1015 до ул. 

Момчил Войвода; ул. „Гео Милев“ -  от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан 

Йовков“ - от ОТ 361 до ОТ 651.“: офертно предлежение от Заличени данни ЗЗК без ДДС, при 

допустим лимит по прогнозни цени от -73 085,95лв. (седемдесет и три хиляди осемдесет и пет 

лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС или 87 703,14 лв.(осемдесет и седем хиляди 

седемстотин и три лева и четиринадесет  стотинки) с ДДС. 
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1. изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Витоша" от ОТ 309 до ОТ 34 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

2. изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Гео Милев" от ОТ 341 до ОТ 348 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

3. изработване на технически проект за  Изграждане на ул. "Пирин" от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода 

на територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

4. изработване на технически проект за  рехабилитация на ул. "Йордан Йовков" от ОТ 361 до ОТ 651 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС. 

 3. Дейност 2: Изпълнение на авторски надзор за проектно предложение: „Изграждане на ул. 

„Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ - от ОТ 470 до ОТ 482; ул. „Янтра“ - 

от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ -  от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ - от ОТ 539 до ул. „1-ви 

май“;  ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от ОТ 637 до ОТ 636; ул. 

„Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ –-  от 

ОТ 768 до 770Б;  ул. „Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: „Изграждане на 

ул. Витоша -  от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ - от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул. „Гео 

Милев“ -  от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ - от ОТ 361 до ОТ 651., 

участникът е направил предложение на стойност: Заличени данни ЗЗК, при допустим лимит по 

прогнозна стойност от 32719,58 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин и деветнадесет лева и 

петдесет и осем стотинки) без ДДС или 39 263,50 лв. (тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и три 

лева и петдесет стотинки) с ДДС. 

3.1.Поддейност 2.1:  изпълнение на авторски надзор за за проектно предложение: 

„Изграждане на ул. „Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ - от ОТ 470 до 

ОТ 482; ул. „Янтра“ - от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ -  от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ 

- от ОТ 539 до ул. „1-ви май“;  ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от 

ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. 

„Хаджи Димитър“ –-  от ОТ 768 до 770Б;  ул. „Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756“, участникът е 

направил предложение на стойност: Заличени данни ЗЗК, при допустим лимит по прогнозна 

стойност от 18 102,39 лв. (осемнадесет хиляди сто и два лева и тридесет и девет стотинки) без 

ДДС или 21 722,87 лв. (двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и два лева и осемдесет и седем 

стотинки) с ДДС. Оферирана е разбивка на предложената цена, както следва : 

1. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Тунджа" от ОТ 477 през ОТ 484 до площада 

на територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС 

2. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Синчец" от ОТ 470 до ОТ 482 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС 

3. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Янтра" от ОТ 477 до ОТ 581  на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС. 

4. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Букет" от ОТ 487 до ОТ 483/484 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

5. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Крайбрежна" от ОТ 577 до ОТ 637 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

6. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Филип Тотю" от ОТ 637 до ОТ 636 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 
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7. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Преспа" от ОТ 539 до ул. „1-ви май“ на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

8. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Яворов" от ОТ 523 до ОТ 533 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

9. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Герена" от ОТ 769 до ОТ 618 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

10. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Хаджи Димитър" от ОТ 768 до 770Б на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

11. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Шейново" от ОТ 684 до ОТ 756 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

3.2. Поддейност 2.2:  изпълнение на авторски надзор за за проектно предложение: 

„Изграждане на ул. Витоша -  от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ - от ОТ 1015 до ул. Момчил 

Войвода; ул. „Гео Милев“ -  от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ - от 

ОТ 361 до ОТ 651”, участникът е направил предложение в размер на Заличени данни ЗЗК лева 

без ДДС, при допустим лимит за дейността от 14617,19 лв. (четиринадесет хиляди шестстотин 

и седемнадесет лева и деветнадесет стотинки) без ДДС, или 17 540,63 лв. (седемнадесет хиляди 

петстотин и четиридесет лева и шестдесет и три стотинки) с ДДС. Оферирана е разбивка на 

предложената цена, както следва: 

1. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Витоша" от ОТ 309 до ОТ 34 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

2. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Гео Милев" от ОТ 341 до ОТ 348 на 

територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

3. изпълнение на авторски надзор за Изграждане на ул. "Пирин" от ОТ 1015 до ул. Момчил 

Войвода  на територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

4. изпълнение на авторски надзор за рехабилитация на ул. "Йордан Йовков" от ОТ 361 до ОТ 651 

на територията на град Костинброд: Заличени данни ЗЗК лева без ДДС, 

Цената за изпълнение, която е предложил участника не надхвърля максималния 

предварително обявен бюджет на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.  

След осъществените публично действия на основание чл.69а, ал.3 и ал.4 от ЗОП, 

Председателят на комисия закри публичната част от заседанието на комисията и тя 

продължи работата си в закрито заседание, в непроменен състав. 

V. Проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП за предложенията 
в Плик № 3 “Ценово предложение” 

1. Във връзка с обстоятелството, че до оценка на ценовото предложение с числово 
изражение, участвува офертата на един участник,  комисията не следва да извърши проверка 
за наличие на основанията на чл.70, ал.1 от ЗОП, поради липса на обекти за сравняване. 

 
VI. Оценката на допуснатите оферти по Показателят ФО, който се формира по 

следната формула: ФО= ФОмин./ ФОучастник х50 
където: 

ФО мин.– предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 
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ФО участник – предложена цена от съответния участник. 

ФО е финансова оценка с максимален брой точки 50.  
 

1. Финансова оценка на оферта № оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. на 
Дженерис»АД - гр.София: 

 
Предложение Оценка точки След относителна тежест- 

точки 

Заличени данни ЗЗК ст), без ДДС 1 50 

 

VI. Класиране на участниците, след оценяване с критерии „икономически най-

изгодна оферта”, по утвърдена и приложена методика за Комплексна оценката на 

допуснатите до оценка оферти, на основание чл.72, ал.1, т.5 от ЗОП, както следва. 

1. Комплексна оценка на оферта № оферта № 08-00-51/1 от 11.05.2016 г. на 

Дженерис»АД - гр.София: 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: КО = ТО  + ФО; КО= 100 точки 
максимална оценка. При максимално допустими оценки за TО = 50 точки, максимална оценка, за 
ФО = 50 точки, максимална оценка. 
Резултати от извършената оценка по показатели за оценка: TО - Техническа оценка: 35 точки; 
ФО – Финансова оценка (предложена цена): 50 точки. Оценената оферта № 08-00-51/1 от 
11.05.2016 г. получава КО = 85точки, като се класира на Първо място. 
 

На основание изпълнени предварително обявените условия в утвърдената 

документация и указанията за подготовка и участие в откритата процедура, резултатите от 

извършеното оценяване на офертите на допуснатите участници и обявеното класиране на 

участниците въз основа резултатите от работата на комисия по Заповед № РД-05-

191/12.05.2016 г. на кмета на община Костинброд, отразени в Протокола, комисията 

предлага, кмета на община Костинброд, като Възложител по смисъла на ЗОП да определи за 

изпълнители на обществена поръчка с уникален № 00035-2016-0004 в регистъра на АОП и с 

предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на 

авторски надзор  за Община Костинброд за проектно предложение: „Изграждане на 

ул.„Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул.„Синчец“ - от ОТ 470 до ОТ 482; 

ул.„Янтра“ - от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ - от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ - от 

ОТ 539 до ул.„1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от ОТ 

637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул.„Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. 

„Хаджи Димитър“- от ОТ 768 до 770 Б;  ул.„Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно 

предложение: „Изграждане на ул. „Витоша” - от ОТ 309 до ОТ 341; ул.„Пирин“ - от ОТ 1015 

до ул. „Момчил Войвода”; ул.„Гео Милев“ - от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на 

ул.„Йордан Йовков“ - от ОТ 361 до ОТ 651.", класираният на първо място участник получил 

най-висока оценка от 85,00 (осемдесет и пет) броя точки при приложена методика за 
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определяне на Комплексната оценка на офертите по избрания критерий ”икономически най-

изгодна оферта на: 

«Дженерис»АД - гр.София, ЕИК: 200084573, със седалище и  адрес на управление в 

гр. София, п.к. 1404, район р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81, тел.: 

02 416 6 418, 0893777705, Електронна поща: generisad@gmail.com, интернет страница: 

www.generis.bg, с адрес за кореспонденция: гр. София 1000, район р-н Оборище, Екзарх 

Йосиф No 66, ет. 5, представлявано от: Георги Вълков Вълков. 

С оглед изпълнение на поставените задачи със Заповед № РД-05-191/12.05.2016 г. 

на кмета на община Костинброд, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ЗОП, комисията 

състави и подписа протокол №4 от настоящия етап от своята работа, които съдържа 8(осем) 

броя страници, състави се и се подписа от лицата участвували в заседанието. 

Комисията, чрез своя председател, на основание чл.72, ал.2 от ЗОП предава на 

възложителя Протокола от работата си, състоящ се от Протокол №1, Протокол №1.1, 

Протокол № 2., Протокол №3, Протокол №4, ведно с цялата документация по провежданата 

открита процедура по ЗОП с уникален № 00035-2016-0004, включително подадените 

офертни предложения и допълнително изисканите и представяни документи към тях, за 

вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП с което приключва своята работа в изпълнение на 

чл.72, ал.3 от ЗОП. 

Протоколът съдържа всичко 8 броя страници, състави се и се подписа от членовете на 
комисията, назначена със Заповед № РД-05-191/12.05.2016 г. на кмета на община 
Костинброд, както следва: 

Председател: Снежа чл.2 ЗЗЛД Трендафилова:  П ,  

Членове: 1. Теодора чл.2 ЗЗЛД Гогова:  П  ,  

2. инж. Габриела чл.2 ЗЗЛД Георгиева:  П ,  

3. арх. Веселин чл.2 ЗЗЛД Клянев:  П  , 

4. инж. Ирина чл.2 ЗЗЛД Донева:  П    

Протоколът е воден от : Снежа чл.2 ЗЗЛД Трендафилова: П  

 
Приемане на протокола от Възложителя: дата - 27.06.2016 г.  

 
 


