
Д О К Л А Д 

за дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-292/30.08.2016г. на Кмета на 
община Костинброд, за разглеждане на получени оферти в процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 
„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, 
необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка 
М07—„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Под мярка 7.2.Подкрепа 
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия" на ПРСР 2014-2020г.за проект „Реконструкция и доизграждане на 
водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд" „Реконструкция и доизграждане 
на водопроводната мрежа на с.Драговищица и с.Голяновци, община Костинброд. 
„Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода" от о.т. 293 до о.т. 398", гр. 
Костинброд, открита с № РД-05-254/21.07.2016г. на Кмета на община Костинброд 
публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под 
№ 00035-2016-0008 на 27.07.2016г. 

Днес 07.09.2916г. комисията назначена със Заповед № РД-05-288/25.08.2016г. на 
Кмета на община Костинброд в състав: 

Председател: 

Председател: 

инж. Гергана Ангелова - магистър, строителен инженер по специалност „ВиК", 
началник отдел „УТ и УС". 

Членове: 
1. адв. Милен Георгиев - външен експерт от списъка на АОП с уникален номер в 
регистъра: ВЕ-1218; 
2. инж. Мариана Арабаджиева - магистър по специалност „Горско стопанство" на 

длъжност: ст. експерт „ОС, Т, П и Р" ; 
3. Сашка Владимирова - строителен техник със специалност ,,Инвестиционно проектиране и 

строителство, на длъжност гл. специалист „Сфоителство и архитектура"; 
4. Павлин Аврамов - Магистър по специалност „Публични финанси", на длъжност 

при възложителя - началник отдел „Оперативни програми и проекти". 

В процеса на работа на комисията при отварянето на офертите, поради обективни 
причини члена на комисията Анита Златкова бе заменен от резервният член инж. Мариана 
Арабаджиева. 

Комисията е заседавала в периода от 30.08.2016г. до 07.09.2016г. и е изготвила 
следните протоколи: 

Протокол №1 от 30.08.2016г. В посоченият протокол е отразена работата на 
комисията от проведено едно публично заседание и едно закрито заседание. 

На публичното заседание състояло се на 30.08.2016г. от Ю.ООч. Председателя на 
комисията запозна членовете й с целите и задачите на нейната работа. На Председателя на 
комисията с протокол бе предадена офертата на единственият участник. След като се 
запознаха с участника всички членове на комисията подписаха декларации на основание 



чл.51, ал.8 от ППЗОП в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за 
обществените поръчки. 

Подадена е една оферта от участник „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" 
ЕООД, град София. На публичното заседание на комисията не присъства представител на 
участника, нито представители на средствата за масово осведомяване. На посоченото 
заседание, комисията отвори офертата и извърши действията разписани в чл.54, ал.3-5 от 
ППЗОП. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание в същият ден, 
непосредствено след откритото заседание на което пристъпи към разглеждане по същество 
на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с 
предварително поставените от възложителя условия. 

Комисията установи, че участникът „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, 
град София съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

Протокол №2 от 30.08.2016г. В закрито заседание провело се на 30.08.2016г. от 12.30 
ч., комисията е продължила своята работа съгласно определената й задача. В посоченият 
протокол, комисията е допуснала до разглеждане на техническите предложения участникът 
„КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София. 

При разглеждането на техническото предложение на участника комисията е 
установила, че всеки един от посочените документи и информация в техническото 
предложени на участника отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за 
участие и на предварително обявените условия, поради което комисията единодушно реши 
да допусне участника до оценка по методиката за оценка на офертите в настоящата 
процедура. 

Комисията е извършила оценка на техническото предложение съгласно утвърдената 
методика за оценка. Комисията е определила на участника максимален брой точки, а именно 
50 точки. Мотиви за извършената оценка са изложени в протокол №2. 

С Протокол №2, комисията е допуснала до следващият етап на процедурата 
участника, а именно отваряне и оповестяване на ценовото предложение. Комисията е взела 
решение отварянето и оповестяване на ценовото предложение да се извърши на 07.09.2016г. 
от 14.30ч. в сградата на общинската администрация. Комисията е решила обявление за 
отварянето на ценовите предложения да се постави на профила на купувача на 30.08.2016г. 

Протокол №3 от 07.09.2016г. В посоченият протокол е отразена работата на 
комисията от проведено едно публично заседание и едно закрито заседание. 

В открито публично заседание провело се на 07.09.2016г. от 14.30 ч. комисията 
отвори и оповести ценовото предложение на допуснатият участник. На публичното 
заседание на комисията не присъства представител на участника, нито представители на 
средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовото предложение бяха 
констатирани следните ценови параметри: 

Участник № 1 _ „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София 
118 000 лв. без ДДС. Посочената цена е формирана по следният начин: 

ДЕЙНОСТ № 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 59 000 лв. без ДДС 

ДЕЙНОСТ № 2: Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането 
на проекта 59 000 лв. без ДДС. 

Цените в отделените дейности са формирани по следния начин: 
Дейност №1: 
За „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община 

Костинброд" 45 000 лв. без ДДС. 



За „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Драговищица; 
За „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Голяновци., община 
Костинброд 5 000 лв. без ДДС. 
За „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода" от о.т. 293 до о.т. 398", гр. 
Костинброд 4 000 лв. без ДДС. 

Дейност №2: 
За „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петьрч, община 
Костинброд" 45 000 лв. без ДДС. 
За „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Драговищица; 
За „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с.Голяновци, община 
Костинброд 5 000 лв. без ДДС. 
За „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода" от о.т. 293 до о.т. 398", гр. 
Костинброд 4 000 лв. без ДДС. 

В закрито заседание същият ден комисията направи следните констатации: 
Комисията констатира, че участника е спазил изискванията на възложителя по 

отношение на ценовия показател, както и че предложената цена не надвишава прогнозната 
предвидена такава за изпълнението на обществената поръчка. 

Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложима, тъй 
като оферта за участие в процедурата е подал само един участник. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по финансовият 
показател, съгласно методиката. 

С оглед на факта, че се оценява единствена оферта не може да бъде приложена 
посочената в методиката формула на участника се дават максималният предвиден за 
показателя брой точки, а именно 100 точки. 

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, комисията 
определи точките на участника по показателите „Финансов показател" - 50 точки. 

След като извърши оценяването на участника и по последния показател от 
методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на участника и 
класирането му. 

Най-ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно тежест 
50% в комплексната оценка, максимум 50 т. в комплексната оценка, едно от останалите 
ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Фп = (Смин / С ) * 100 
Където: Фп е точковата оценка на финансовото предложение; 
Смин е стойност на най-ниското ценово предложение (без ДДС); 
С е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС). 
Обща оценка на предложението и крайно класиране на кандидатите Общата оценка се 

установява по следната формула: 
ОЦп = Тп + Ф п , 
където: ОЦп е комбинираната оценка на техническото и финансово предложение 
Тп е точковата оценка на техническото предложение 
Фп е точковата оценка на финансовото предложение общо за двата етапа на проекта. 
След изчисляването на ОЦп се изчислява общата комплексна оценка. 

Участник № 1 - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София - 100 
точки. 

ОЦп = 50 + 50 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от 
ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния начин: 



1-во място - Участник № 1 - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град 
София. 

С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на община 
Костинброд да възложи изпълнението на посочената горе обществена поръчка на Участник 
№ 1 _ „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София. 

Отстранени участници в настоящата обществена поръчка няма. 

Всички решения на комисията са взети с единодушие. 

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

Всички документи от провеждането на настоящата обществена поръчка в т.ч. но не 
изчерпателно Протокол №1, №2, №3, подадената оферта, заповед, декларации, протокол по 
реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, подписни декларации, документацията на възложителя за 
обявяване на обществената поръчка и др. се предават на възложителя с настоящият доклад. 

Настоящият доклад е съставен на 07.09.2016 год. и на основание чл.60 от ППЗОП 
цялата документация в процедурата се предава на Възложителя, за утвърждаване. 

Председател: П 
/ инж. Гергана Ангелова/ 

1 П 
/адв. Милен Георгиев/ 

2 П 
/инж. Мариана Арабаджиева/ 

3 П 
/Сашка Владимирова/ 

4 П 
/Павлин Аврамов/ 

Днес 2016г. Кмета на община Костинброд в качеството си на Възложител 
на посочената обществена поръчка утвърждавам/неутвърждавам работата на комисията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....П П 
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

/ТРАЙКО МЛАДЕНОВ/ 


