
                                                                                    УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: ...../п.п./*.........                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                           Дата: 03.07.2018 г.     

 
 

ПРОТОКОЛ  №1 
 

На 23.04.2018г., в 10.30 часа в заседателна зала на Община Котел се събра за 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет: „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти 
от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел” комисия, 
назначена със Заповед № РД 13 - 151 / 23.04.2018г. на Кмета на Община-Котел в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов- гл.юрисконсулт 
                            2. инж. Яна Гавова –директор Дирекция „УТЕС” 
Комисията назначена от възложителя със задача да извърши подбор на 

участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти, започна работата си, 
след като получи представените оферти и съставения протокол с данни за подалите 
оферти, номер, дата и час на получаване.  

Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 17.00 часа 
на 20.04.2018 г. са постъпили 2 (две) оферти, както следва: 

- оферта от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол с 
вх.№ 12 – 01 - 1 / 19.04.2018 г. –  10.22 часа; 

- оферта от „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол с вх.№ 12 – 01 - 2 / 
20.04.2018 г. – 10.58 часа; 

Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстваха участниците или техни упълномощени 
представители, както и не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.  
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 

„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол е запечатана и 
непрозрачна, комисията пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа две 
отделни папки: едната с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за 
подбор””, втората с надпис „Папка №2 „Техническо предложение””, както и съдържа 
запечатан и непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри”, на който е 
поставен мокър печат на търговското дружество. 

Председателят и двамата членове от комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол.  

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол е запечатана и непрозрачна, 
комисията пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа две отделни 
папки: едната с надпис „Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор””, 
втората с надпис „ Папка №2 „Техническо предложение””, както и съдържа запечатан и 
непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови параметри“, на който е поставен 
мокър печат на търговското дружество. 

Председателят и двамата членове от комисията подписаха техническото 
предложение и плика  с надпис  „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол.  



С горепосочените действия завърши публичната част от заседанието на комисията.  
На 04.05.2018 г. в 14.00 часа комисията се събра в заседателна зала на Община 

Котел и продължи работата си на закрито заседание. 
Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за подбор” на 

участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и 
констатира, че участника е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането 
й. В горепосочения документ заявява също, че при изпълнение на поръчката няма 
ползва подизпълнители. За доказване съответствието си с критериите за подбор при 
изпълнение на поръчката се позовава на  капацитета на следното трето лице: 

- „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София, ЕИК 119524605 -  
нотариално заверен договор за наем от 04.04.2018 г. между „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – 
СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София за автогудронатор мерцедес 814 2008 г., 7 т., рег. № 
СН 80 93 АН и машина за ремонт и обработка на пукнатини  и фуги GRUN,VG50.  

Участникът е представил общо 2 (два) броя Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид на електронен носител /CD/ в  PDF. 
формат, цифрово подписани от името на :  „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ 
ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София. 

В папка №1 участникът е представил и други документи: удостоверение от 
камарата на строителите, застраховка „Професионална отговорност”, декларация по 
чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП за ръководния и инженерно – технически екип, дипломи на 
ръководния и инженерно – технически екип, свидетелство и удостоверения, 
декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за специализираното техническо оборудване – 
собствено и/или наето, документи доказващи собствеността на техническото 
оборудване, нотариално заверен договор за наем от 04.04.2018 г. между 
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ПЪТНО 
ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София за автогудронатор мерцедес 814 2008 г., 
7 т., рег. № СН 80 93 АН и машина за ремонт и обработка на пукнатини  и фуги 
GRUN,VG50,сертификат ISO 9001 : 2015 – управление на качеството, сертификат - ISO 
14001 : 2015 – управление на околната среда, списък – опис на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата – образец  №1 и 2 (два) броя списъци във 
връзка с чл.44, ал.1 от ППЗОП – образец № 3. 

Комисията разгледа Единния европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ по стандартен образец, представен от участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 
ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол. С документа същият участник удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията разгледа и представения по стандартен образец ЕЕДОП от „ПЪТНО 
ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”  ЕООД, гр.София. В същия документ третото лице 
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира 
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието си с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол до следващия етап на 
процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично 
състояние и за подбор” на участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол 
и констатира, че участникът е представил всички документи изисквани от възложителя. 

В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти 
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по  „Образец № 2” участникът заявява, че е 
запознат с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането 



й. В горепосочения документ участникът заявява също, че при изпълнение на 
поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на  капацитета на трети лица 
за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

Комисията, след като разгледа представения Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ по  стандартен образец от участника констатира, че е 
декларирал съответствието си с критериите за подбор, като липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  са 
декларирани само от г-н Дойчо Димитров Дойчев – представляващ акционерното 
дружество и негов изпълнителен директор, но останалите двама членове на съвета на 
директорите не са декларирали основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 
т. 7 от ЗОП.   

На основание чл.54, ал.2 от ЗОП „Основанията по ал.1, т.1, 2, и 7 се отнасят за 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, който имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи”. 

Съгласно Раздел V. „Оферта”, 7.2.1.4., б. „г” от условията на възложителя „Когато 
основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за повече 
от едно задължено лице, в зависимост от правно – организационната форма на 
съответното дружество (участник, подизпълнител, друго трето лице или член на 
обединение), всички задължени лица могат да подпишат електронно и подадат  един и 
същ ЕЕДОП в PDF.формат. Когато обаче е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на 
задължените лица, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от 
ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко от задължените лица или за няколко от 
тях”. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП и Раздел V. 
„Оферта”, 7.2.1.4., б. „г” от условията на възложителя комисията РЕШИ: 

Изисква от участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол в срок до 5 
(пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи следния  
документ: 

- Нов Единен европейски документ за обществени поръчки по стандартен образец 
в електронен вид на електронен носител /CD/ в  PDF. формат, в който 
останалите двама членове на съвета на директорите – г-н Стоян Проданов 
Иванов и управителя на „Галини” ЕООД – г-н Николай Ганчев Михайлов да 
декларират лично основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от 
ЗОП и отговор за тях.  

 
Комисията реши да проведе следващото си заседание в срок до 3 (три) работни 

дни, считано от датата на изтичане на срока за представяне на изисквания документ от 
участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол.  

 
 
Дата на приключване на протокола: 04.05.2018 г. в 16.20 часа.  

 
Председател: Детелина Адамова : ……/п/*…………… 

Членове: 1.  Добри Николов : ………/п/*……………… 

                 2.   инж. Яна Гавова : ………/п/*…………….  
 
 

* Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП                                                                                                                                   

във вр. с чл.2 от ЗЗЛД. 



                                                                                    УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: ......./п.п./*.......                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                           Дата: 03.07.2018 г.     

 
 

ПРОТОКОЛ  №2 
 

Днес, 23.05.2018г., в 13.30 часа в заседателна зала на Община - Котел се събра за 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет: „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти 
от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел” комисия, 
назначена със Заповед № РД 13 - 151 / 23.04.2018г. на Кмета на Община-Котел в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов - гл.юрисконсулт 
                            2. инж. Яна Гавова –директор Дирекция „УТЕС” 
да проведе следващото си заседание. В отговор на писмо изх.№ 12 – 01 - 4 / 

10.05.2018 г. на комисията е постъпил плик с вх.№ 30 – 00 - 286 / 17.05.2018 г. от 
„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол. 

Председателят отвори същия плик и комисията констатира, че съдържа следните 
документи: писмо с изх. № 106 / 16.05.2018 г. и /CD/. С представеното писмо 
участникът информира комисията, че представят нов ЕЕДОП по стандартен образец в 
електронен вид на електронен носител /СD/ в PDF формат, с декларирани 
обстоятелства от всички членове на Съвета на директорите и ел. подписан от тях, и 
тъй като към момента на изпращане на новия ЕЕДОП е настъпила промяна в едно от 
декларираните обстоятелства са направили корекция  в част IV, буква „Б”, т.5, а 
именно Застраховка „Професионална отговорност” в строителството по чл. 171 № 
1459810, като участникът е описал номера на застрахователната полица, 
застрахователното дружество, където е сключена, срок на валидност и размера на 
застрахователната сума.  

Комисията разгледа представения нов ЕЕДОП. Същият документ е представен по 
стандартен образец в електронен вид на електронен носител /CD/ в  PDF. формат. В 
представения нов ЕЕДОП участникът отново е декларирал съответствието си с 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като основанията за отстраняване 
по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП са декларирани и е даден отговор за тях освен от 
изпълнителния директор г- н Дойчо Дойчев и от останалите двама членове на съвета 
на директорите : г- н Стоян Иванов и Николай Михайлов. Представеният нов ЕЕДОП е 
подписан цифрово с електронен подпис от всеки един член на съвета на директорите. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ТЕХНОСТРОЙ – 
ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол до следващия етап на процедурата - разглеждане на 
техническото предложение. 

Комисията продължи работата си с разглеждане на техническите предложения на 
участниците. С техническата си оферта по „Образец № 6”  участникът „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол е направил следното 
предложение: 

- Гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни и ремонтни работи 
при ремонта на улиците, включени в предмета на обществената поръчка – 24 
(двадесет и четири) месеца. 

В техническото предложение участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя и в определения от него срок, че неговата оферта не съдържа варианти 
за изпълнение, запознат е със състоянието на посочените от възложителя обекти 



(улици). Декларира, че ще спазва всички валидни в страната технически норми и 
стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Предлага да организира и 
изпълни качествено поръчката съгласно техническата спецификация и изисквания на 
възложителя. Изложил е подробна информация за организацията при изпълнение на 
поръчката. Декларира също, че е запознат със съдържанието на проекта на договора и 
приема всички клаузи и условия в него без възражения.  

Приема да бъде обвързан с подадената от него оферта 6 (шест) месеца, считано 
от крайния срок за подаване на оферти. 

Техническото предложение на участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ 
ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол отговаря на изискванията на Възложителя. 

С техническата си оферта по „Образец № 6” участникът „ТЕХНОСТРОЙ – 
ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол е направил следното предложение: 

- Гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни и ремонтни работи 
при ремонта на улиците, включени в предмета на обществената поръчка – 24 
(двадесет и четири ) месеца. 

В техническото предложение участникът гарантира, че е в състояние да изпълни 
качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя и в определения от него срок, че неговата оферта не съдържа варианти 
за изпълнение, запознат е със състоянието на посочените от възложителя обекти 
(улици). Декларира, че ще спазва всички валидни в страната технически норми и 
стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Предлага да организира и 
изпълни качествено поръчката съгласно техническата спецификация и изисквания на 
възложителя. Декларира също, че е запознат със съдържанието на проекта на 
договора и приема всички клаузи и условия в него без възражения.  

Приема да бъде обвързан с подадената от него оферта 6 (шест) месеца, считано 
от крайния срок за подаване на оферти. 

Участникът е представил и обяснителна записка към техническото предложение, 
включваща : стратегия за изпълнение на поръчката и анализ за управление на риска. 

Техническото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, 
гр.Ямбол отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на техническите 

предложения на участниците: „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, 

гр. Ямбол и „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол, отрази предложенията 

им по показател: Тп – Гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни и 

ремонтни работи при ремонта на улиците, включени в предмета на обществената 

поръчка и в таблица, определи и отрази точките на участниците по горепосочения 

показател в същата таблица, както следва: 

 

№ по 

ред 
участник 

Направени предложения по 

показател: 

Получени оценки по 

показател: 
 

 

Гаранционен срок за 

изпълнените строително – 

монтажни и ремонтни работи 

при ремонта на улиците, 

включени в предмета на 

обществената поръчка - Тп /к. 

месеци/ 

 

Гаранционен срок за 

изпълнените строително – 

монтажни и ремонтни работи 

при ремонта на улиците, 

включени в предмета на 

обществената поръчка  - Тп /к. 

месеци/ 

 



1 

„СТРОИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ ПЪТ 

СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ООД, гр. Ямбол, 

24 10 

2 

„ТЕХНОСТРОЙ – 

ИНЖЕНЕРИНГ 

99” АД, гр.Ямбол 

24 10 

 
 

Предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участниците „СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол и „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 
99” АД, гр.Ямбол до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията определи дата, час и място на следващото си заседание, а именно 
31.05.2018г. в 11.00 часа в заседателната зала на община Котел, на което ще бъдат 
отворени ценовите оферти на участниците. За взетото решение ще бъде публикувано 
на 28.05.2018 г. съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в 
профила на купувача.   

 
Със съставяне на настоящия протокол и полагане на подписите под него комисията 

закри своето заседание на 23.05.2018 г. в 15,45 часа. 

 
 
 

Председател: Детелина Адамова : …/п/*………………… 

Членове: 1.  Добри Николов: …………/п/*…………… 

                  2.  инж. Яна Гавова : ………/п/*…………….  

 
 
 

  



      УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: ....../п.п./*........                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                           Дата: 03.07.2018 г.     

 
 

ПРОТОКОЛ  № 3 
 

На 31.05.2018 г., в 11,00 часа в заседателната зала на Община - Котел се събра за 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
за строителство с предмет: „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти 
от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел” комисия, 
назначена със Заповед № РД 13 - 151 / 23.04.2018г. на Кмета на Община - Котел в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел 
         ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов- гл.юрисконсулт 
                            2. инж. Яна Гавова –директор Дирекция „УТЕС”                       
да проведе следващото си заседание. При отваряне на ценовите оферти не 

присъстваха участниците или техни упълномощени представители, както и не 
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците. 

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол, е 

запечатан и непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника 

„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол, направени с 

неговата ценовата оферта по „Образец № 7”  и които са както следва:  

1. За изпълнение на обществената поръчка общата стойност на договора да е в 

размер на 622 779,36 (шестстотин двадесет и две хиляди, седемстотин седемдесет и 

девет лева и тридесет и шест стотинки) без включен ДДС и 747 410,83 (седемстотин 

четиридесет и седем хиляди, четиристотин и десет лева и осемдесет и три стотинки) с 

ДДС, в т.ч.: 

 а)  Обща стойност за изпълнение на планувания в количествено-стойностните 

сметки ремонт на обектите, включени в предмета на поръчката, в размер на 456 112,69  

(четиристотин петдесет и шест хиляди, сто и дванадесет лева и шестдесет и девет 

стотинки) без включен ДДС и 547 410,83 (петстотин четиридесет и седем хиляди, 

четиристотин и десет лева и осемдесет и три стотинки ) с ДДС, съгласно приложени 

стойностна сметка/ рекапитулация по образец № 8 и количествено-стойностни сметки 

(образец № 8-1), а предложената цена без ДДС за всеки един от обектите е както 

следва:   

1. Ремонт на ул. "Горски пътник" в гр.Котел, о.т.117-120-196-16 – 31224,80 лв. 
2. Ремонт на ул. "Нириц" в гр.Котел, о.т.168-157- 9606,40 лв. 
3. Ремонт на ул. "Браилски бунт" в гр.Котел, о.т.156-157- 13918,00 лв. 
4. Ремонт на ул. "Теменуга" в гр.Котел, о.т.607-104 – 14133,60 лв. 
5. Ремонт на ул. "Тиханка" в гр.Котел, о.т.101-105 – 14998,90 лв. 
6. Ремонт на ул. "Гърневец" в гр.Котел, о.т.433-434 – 15569,90 лв. 
7. Ремонт на ул. "Садина" в гр.Котел, о.т.198-201-240 – 11175,50 лв. 
8. Ремонт на ул. "Диавена" в гр.Котел, о.т.360-482 – 8799,80 лв. 
9. Ремонт на ул. "Гено Киров" в гр.Котел, о.т.714-248 – 24757,00 лв. 
10. Ремонт на ул. "Йордан Йовков" в гр.Котел, о.т.361-482 – 10285,00 лв. 



11. Алея Гробищен парк в гр.Котел – 11994,00 лв. 
12. Ремонт на ул. "Йордан Христов" в с.Тича, о.т. 48-91-97 – 35612,40 лв. 
13. Ремонт на ул. "Васил Левски" в с.Тича, о.т. 43-39-35-53 – 25586,85 лв. 
14. Ремонт на ул. "Кокиче" в с.Тича, о.т. 31, о.т. 35 – 1807,15 лв. 
15. Ремонт на ул."Сава Филаретов" в с.Филаретово, о.т.48-67-69 – 38810,40 лв. 
16. Ремонт на ул."Младост" в с.Филаретово, о.т.14-38-15 – 1903,25 лв. 
17. Ремонт на ул. "Старият дъб" в с.Ябланово, о.т. 552-541- 23780,85 лв. 
18. Ремонт на Главна улица в с.Стрелци, о.т.15-о.т. 20 и о.т.11 о.т.13-59 – 40216,35 

лв. 
19. Ремонт на ул. "Хаджи Димитър" в с.Кипилово, о.т. 3-24-25, о.т. 35 – 32133,75 лв. 
20. Ремонт на Главна улица в с.Боринци, о.т. 35 - о.т. 37 – 16414,95 лв. 
21. Ремонт ул. "Петър Николов" в с.Мокрен, о.т. 35- о.т.44 – 10746,00 лв. 
22. Ремонт ул. "Димитър Жеков" в с.Пъдарево, о.т.147-149 – 8816,34 лв. 
23. Ремонт ул."Петър Инджов" в с.Пъдарево, о.т.79-94 – 10950,90 лв. 
24. Ремонт на ул."Панайот Хитов" в с.Нейково, о.т. 76 - о.т. 70 – 10950,90 лв. 
25. Ремонт на Главна улица в с.Седларево, о.т.14-18-64 – 14320,50 лв. 
26. Ремонт на улица в с.Жеравна, о.т.9-12-11-10 – 8694,30 лв. 
27. Ремонт на ул. "Димитър Ганев" с.Градец, о.т. 201-200-194-151- 8904,90 лв. 

б) Обща стойност за изпълнение на други обекти, относими към предметния 

обхват на обществената поръчка, в размер на  166 666,67 лева без включен ДДС (200 

000,00 лева с ДДС).   

2. За разходване на сумата по т.1, буква „б” при изпълнение на други обекти, 

относими към предметния обхват на обществената поръчка, предлага  

среднотежестна цена /без ДДС/ - Ц ср. – 184,89 лв., получена съгласно 

указанията на Възложителя посочени в Таблица 2  (образец № 9), от цените на 

посочените в Таблица 1 (образец № 9-1), видове СМР.  

След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол, е запечатан и 

непрозрачен,  комисията пристъпи към неговото отваряне. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника 

„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол, направени с неговата ценовата 

оферта по „Образец № 7”  и които са както следва:  

1. За изпълнение на обществената поръчка общата стойност на договора да е в 

размер на 583 118,83 (петстотин осемдесет и три хиляди, сто и осемнадесет лева и 

осемдесет и три стотинки) без включен ДДС и 699 742,57 (шестстотин деветдесет и 

девет хиляди, седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и седем стотинки) с 

ДДС, в т.ч.: 

 а)  Обща стойност за изпълнение на планувания в количествено-стойностните 

сметки ремонт на обектите, включени в предмета на поръчката, в размер на 416 452,16 

(четиристотин и шестнадесет хиляди, четиристотин петдесет и два лева и 

шестнадесет стотинки) без включен ДДС и 499 742,57 ( четиристотин деветдесет и 

девет хиляди, седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и седем стотинки) с 

ДДС съгласно приложени стойностна сметка/ рекапитулация по образец № 8 и 

количествено-стойностни сметки (образец № 8-1), а предложената цена без ДДС за 

всеки един от обектите е както следва:   

1. Ремонт на ул. "Горски пътник" в гр.Котел, о.т.117-120-196-16 – 21954,71 лв. 
2. Ремонт на ул. "Нириц" в гр.Котел, о.т.168-157- 7011,61 лв. 
3. Ремонт на ул. "Браилски бунт" в гр.Котел, о.т.156-157- 10627,45 лв. 
4. Ремонт на ул. "Теменуга" в гр.Котел, о.т.607-104 – 10662,34 лв. 
5. Ремонт на ул. "Тиханка" в гр.Котел, о.т.101-105 – 11232,57 лв. 
6. Ремонт на ул. "Гърневец" в гр.Котел, о.т.433-434 – 10306,99 лв. 



7. Ремонт на ул. "Садина" в гр.Котел, о.т.198-201-240 – 9454,52 лв. 
8. Ремонт на ул. "Диавена" в гр.Котел, о.т.360-482 – 11034,54 лв. 
9. Ремонт на ул. "Гено Киров" в гр.Котел, о.т.714-248 – 18663,14 лв. 
10. Ремонт на ул. "Йордан Йовков" в гр.Котел, о.т.361-482 – 12430,70 лв. 
11. Алея Гробищен парк в гр.Котел – 8296,39 лв. 
12. Ремонт на ул. "Йордан Христов" в с.Тича, о.т. 48-91-97 – 26435,92 лв. 
13. Ремонт на ул. "Васил Левски" в с.Тича, о.т. 43-39-35-53 – 18890,95 лв. 
14. Ремонт на ул. "Кокиче" в с.Тича, о.т. 31, о.т. 35 – 3490,57 лв. 
15. Ремонт на ул."Сава Филаретов" в с.Филаретово, о.т.48-67-69 – 28560,47 лв. 
16. Ремонт на ул."Младост" в с.Филаретово, о.т.14-38-15 – 3552,35 лв. 
17. Ремонт на ул. "Старият дъб" в с.Ябланово, о.т. 552-541- 18373,17 лв. 
18. Ремонт на Главна улица в с.Стрелци, о.т.15-о.т. 20 и о.т.11 о.т.13-59 – 29612,25 

лв. 
19. Ремонт на ул. "Хаджи Димитър" в с.Кипилово, о.т. 3-24-25, о.т. 35 – 23676,95 лв. 
20. Ремонт на Главна улица в с.Боринци, о.т. 35 - о.т. 37 – 12124,95 лв. 
21. Ремонт ул. "Петър Николов" в с.Мокрен, о.т. 35- о.т.44 – 17480,80 лв. 
22. Ремонт ул. "Димитър Жеков" в с.Пъдарево, о.т.147-149 – 14341,92 лв. 
23. Ремонт ул."Петър Инджов" в с.Пъдарево, о.т.79-94 – 18047,60 лв. 
24. Ремонт на ул."Панайот Хитов" в с.Нейково, о.т. 76 - о.т. 70 - 18047,60 лв. 
25. Ремонт на Главна улица в с.Седларево, о.т.14-18-64 – 23398,35 лв. 
26. Ремонт на улица в с.Жеравна, о.т.9-12-11-10 – 14204,30 лв. 
27. Ремонт на ул. "Димитър Ганев" с.Градец, о.т. 201-200-194-151- 14539,05 лв. 

б) Обща стойност за изпълнение на други обекти, относими към предметния 

обхват на обществената поръчка, в размер на  166 666,67 лева без включен ДДС (200 

000,00 лева с ДДС).    

2. За разходване на сумата по т.1, буква „б” при изпълнение на други обекти, 

отоносими към предметния обхват на обществената поръчка, предлага  

среднотежестна цена /без ДДС/ - Ц ср. – 197,91 лв., получена съгласно 

указанията на Възложителя посочени в Таблица 2  (образец № 9), от цените на 

посочените в Таблица 1 (образец № 9-1), видове СМР.  

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията 

На 26.06.2018 г. в 09.30 часа комисията се събра в заседателната зала на Община 
Котел и продължи работата си. Комисията констатира, че е постъпила папка с 
документи от участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. 
Ямбол. Същата папка съдържа: придружително писмо с вх. № 30 – 00 – 371 / 
14.06.2018 г. и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на 
хартиен носител по стандартен образец и на електронен носител /CD/. С 
придружителното писмо участникът уведомява комисията, че има нов управител. 
Комисията, след като разгледа представения нов  ЕЕДОП констатира, че участникът  с 
документа удостоверява отново, че отговаря на изискванията за лично състояние и 
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите оферти на участниците.  

Комисията констатира, че към ценовото предложение по „Образец № 7” на 

участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол са 

приложени: Стойностна сметка/Рекапитулация – в оригинал, по образец № 8, 

Количествено-стойностни сметки – в оригинал, по образец № 8-1, Таблица 1 – с 

единичните цени на посочените видове СМР - в оригинал, по образец № 9 - 1,Таблица 

2 – със среднотежестната цена – в оригинал, по образец № 9, Анализи за единичните 

цени на всички СМР от Таблица 1 - в оригинал, Магнитен носител с документите от 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри” във формат.рdf и Таблица №1, всички 

КСС и стойностната сметка/рекапитулация  във формат.xls. 



Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 

видове СМР в количествено-стойностните сметки и Таблица 1 включват всички 

разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено 

изпълнение на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за 

труд, материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 

дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 

труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 

СМР (валидни за целия срок на договора):  

а) часова ставка – 3,00 лв. 

б) допълнителни разходи  върху  труд - 100 % 

в) допълнителни разходи върху механизация - 20 % 

г) доставно-складови разходи - 10  % 

д) печалба – 4 % 

е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури и 

предварително съгласувани с Възложителя и/ или с негов упълномощен представител. 

ж) норма време и разходи на материали и механизация се приемат съгласно 

ТНС, УСН, СЕК, съгласувани предварително с Възложителя и/ или с негов 

упълномощен представител. 

Предлага срок за отсрочено плащане - 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на съответния приемателен протокол за приемане на 

действително извършени СМР/СРР (бивш акт, обр.19) на съответния обект. 

Направените ценови предложения от участника „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ 

СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол  са в рамките на прогнозната стойност на поръчката 

и отговарят на изискванията на възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника за аритметични грешки, но 

такива не бяха открити. 

Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ – 

ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол. Комисията констатира, че към ценовото предложение 

по „Образец № 7” на участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол са 

приложени: Стойностна сметка/Рекапитулация – в оригинал, по образец № 8, 

Количествено-стойностни сметки – в оригинал, по образец № 8-1, Таблица 1 – с 

единичните цени на посочените видове СМР - в оригинал по образец № 9 - 1,Таблица 

2 – със среднотежестната цена – в оригинал по образец № 9, Анализи за единичните 

цени на всички СМР от Таблица 1 - в оригинал, Магнитен носител с документите от 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри” във формат.рdf и Таблица №1, всички 

КСС и стойностната сметка/рекапитулация  във формат.xls. 

Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от Възложителя 

видове СМР в количествено-стойностните сметки и Таблица 1 включват всички 

разходи, начисления и операции, които технологично са необходими за качествено 

изпълнение на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително за 

труд, материали, механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни 

дейности, транспорт на машините, временна организация на движението,  извънреден 

труд, както и за други подобни, но неупоменати. 

Участникът предлага следните ценообразуващи елементи за непредвидени видове 

СМР (валидни за целия срок на договора):  

а) часова ставка – 3,50 лв. 

б) допълнителни разходи  върху  труд - 80 % 



в) допълнителни разходи върху механизация – 15 % 

г) доставно-складови разходи - 3  % 

д) печалба – 5 % 

е) основните материали ще се актуват по цени, доказани с фактури и 

предварително съгласувани с Възложителя и/ или с негов упълномощен представител. 

ж) норма време и разходи на материали и механизация се приемат съгласно 

ТНС, УСН, СЕК, съгласувани предварително с Възложителя и/ или с негов 

упълномощен представител. 

Предлага срок за отсрочено плащане – 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на съответния приемателен протокол за приемане на 

действително извършени СМР/СРР (бивш акт, обр.19) на съответния обект. 

Направените ценови предложения от участника „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 

99” АД, гр.Ямбол са в рамките на прогнозната стойност на поръчката и отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Комисията провери ценовата оферта на участника за аритметични грешки, но 

такива не бяха открити. 

В предвид факта, че за участие в процедурата са подадени две оферти, комисията  

не може да извърши  проверка на наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП. 

Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на критерия за 

възлагане „оптимално съотношение качество / цена”.  

Комисията отрази в таблица: прогнозната стойност с ДДС на всеки един от 

обектите по показател - Крайни цени (стойности) за обектите с КСС (Цп1), ценовите 

предложения с ДДС на участниците по  показател - Крайни цени (стойности) за 

обектите с КСС (Цп1), ценовите предложения без ДДС на участниците по показател -  

Среднотежестна цена за ремонтни дейности по други обекти от предметния обхват на 

обществената поръчка (Цп2).  

Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на ценовите оферти, 

определи и отрази оценките на участниците по показатели  - Цп1 и Цп2,  отрази 

предложенията и оценките на участниците по показател - Тп – Гаранционен срок за 

изпълнените строително – монтажни и ремонтни работи при ремонта на улиците, 

включени в предмета на обществената поръчка, определи и отрази комплексната 

оценка на участниците в същата таблица, която е неразделна част от настоящия 

протокол. 

В резултат на оценяването съобразно предварително обявената методика на 

Възложителя, Комисията класира участниците както следва: 

 

1.  „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД, гр. Ямбол – 90,67 

точки 

2. „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, гр.Ямбол – 89,02 точки 

 

С оглед на изложеното Комисията предлага на Възложителя да постанови в 

определения за това срок с мотивирано решение, класирането на участниците, 

определи за изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет: 

„Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, 

разположена на територията на община Котел” участника класиран на първо място и 

да сключи договор със същия участник в настоящата процедура. 

Комисията ще приключи своята работа с утвърждаване на протоколите, 

отразяващи работата й.  



Цялата документация за ОП с предмет: „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт 

на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел”, 

включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията ще бъдат 

предадени на Възложителя, което ще бъде удостоверено с разписка, подписана от 

Кмета на Община Котел.  

Със съставяне на настоящия протокол и полагане на подписите под него комисията 

закри своето заседание на 26.06.2018 г. в  15.20 часа. 

 

 

 

Председател: Детелина Адамова : ………/п/*…………… 

Членове: 1.  Добри Николов : ………/п/*…………… 

                  2.  инж. Яна Гавова : ………/п/*…………… 

 

 

 

* Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП                                                                                                                                     

във вр. с чл.2 от ЗЗЛД. 

  



Обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти от 

уличната мрежа, разположена на територията на община Котел” 
  

        Т А Б Л И Ц А 
  

№ 
Наименование на предложения - обекти, цени, 

срокове 

Прогнозна 

стойност 
основание 

Предложение на учасниците  Оценки по показатели 

Технострой 

инженеринг 99 АД 

Строителна Компания 

Път Строй Инвест ООД 

Технострой 

инженеринг 99 АД 

Строителна 

Компания Път Строй 

Инвест ООД 

Обща ст-ст  с 

ДДС    /лв./ 

Обща ст-ст                   

с ДДС                            

/лв./ 

    

                

  

Крайни цени (стойности) за обектите с КСС, в лв. 

с ДДС /мах 60,75 точки, в т.ч. по 2,25 точки за 

всеки поименно посочен обект/              

1 УЛ."Горски Пътник " о.т.117-120-196-16 38000,00 КСС № 1 26345,65 37469,76 2,25 1,58 

2 УЛ."Нириц"  о.т.168-157 12000,00 КСС № 2 8413,93 11527,68 2,25 1,64 

3 УЛ."Браилски Бунт" о.т. 156-157 18000,00 КСС № 3 12752,94 16701,60 2,25 1,72 

4 УЛ."Теменуга" о.т. 607- о.т.104 17000,00 КСС № 4 12794,81 16960,32 2,25 1,70 

5 УЛ."Тиханка" о.т. 101- о.т. 105 18000,00 КСС № 5 13479,08 17998,68 2,25 1,69 

6 УЛ."Гърневец"  о.т.433-434 20000,00 КСС № 6 12368,39 18683,88 2,25 1,49 

7 УЛ."Садина"  о.т.198-201-240 20000,00 КСС № 7 11345,42 13410,60 2,25 1,90 

8 УЛ."Диавена" о.т. 360- о.т.482 25592,00 КСС № 8 13241,45 10559,76 1,79 2,25 

9 УЛ."Гено Киров" о.т.714- о.т.248 30000,00 КСС № 9 22395,77 29708,40 2,25 1,70 



10 УЛ."Йордан Йовков" о.т. 361- о.т.482 30000,00 КСС № 10 14916,84 12342,00 1,86 2,25 

11 Алея Гробищен парк Котел 15000,00 КСС № 11 9955,67 14392,80 2,25 1,56 

12 
Ремонт на ул. "Йордан Христов", с.Тича, о.т. 48-

91, о.т. 97 
45000,00 КСС № 12 31723,1 42734,88 2,25 1,67 

13 
Ремонт на ул. "Васил Левски", с.Тича, о.т. 43-39-

35, о.т. 53 
32000,00 КСС № 13 22669,14 30704,22 2,25 1,66 

14 Ремонт на ул. "Кокиче", с.Тича, о.т. 31, о.т. 35 6000,00 КСС № 14 4188,68 2244,18 1,21 2,25 

15 
Ремонт на ул."Сава Филаретов", с.Филаретово, 

о.т. 48, о.т. 67-69 
50000,00 КСС № 15 34272,56 46572,48 2,25 1,66 

16 
Ремонт ул. "Младост", о.т. 14-38 о.т. 15, с. 

Филаретово 
6000,00 КСС № 16 4262,82 2283,90 1,21 2,25 

17 
Ремонт на ул. "Старият дъб", с.Ябланово, о.т. 552-

541" 
30000,00 КСС № 17 22047,8 28537,02 2,25 1,74 

18 
Ремонт на Главна улица, с.Стрелци, о.т.15 - о.т. 20 

и о.т.11 - о.т.13 
50000,00 КСС № 18 35534,7 48259,62 2,25 1,66 

19 
Ремонт на  ул. "Хаджи Димитър", с.Кипилово, о.т. 

3-24-25,о.т. 35 
40000,00 КСС №19 28412,34 38560,50 2,25 1,66 

20 Ремонт на Главна улица с.Боринци, о.т. 35 - о.т. 37 20000,00 КСС № 20 14549,94 19697,94 2,25 1,66 

21 
Ремонт ул."Петър Николов" о.т. 35- о.т.44, с. 

Мокрен 
30000,00 КСС № 21 20976,96 12895,20 1,38 2,25 

22 
Ремонт ул."Димитър Жеков" о.т.147-149, с. 
Пъдарево 

24000,00 КСС № 22 17210,3 10579,61 1,38 2,25 

23 
Ремонт ул."Петър Инджов" о.т.79-94, 
с.Пъдарево 

30000,00 КСС № 23 21657,12 13141,08 1,37 2,25 

24 
Ремонт на ул."Панайот Хитов", с.Нейково, о.т. 76 

- о.т. 70 
30000,00 КСС № 24 21657,12 13141,08 1,365 2,25 

25 Ремонт улица с. Седларево о.т.14-18-64 40000,00 КСС № 25 28078,02 17184,60 1,377 2,25 

26 Ремонт улица с. Жеравна о.т.9-12-11-10 25000,00 КСС № 26 17045,16 10433,16 1,38 2,25 

27 
Ремонт улица"Димитър Ганев" с. Градец о.т. 201-

200-194-151 
25000,00 КСС № 27 17446,86 10685,88 1,378 2,25 

        499742,57 547410,83 51,70 51,42 

  
Среднотежестна цена, лв. без ДДС /Цср; мах 29,25 

точки/ 
  

ценово 

предложение 

и таблица 2 

197,91 184,89 27,33 29,25 



  
Гаранционен срок вкалендарни месеци  /ГС; мах 

10 точки/ 
  

техническо 

предложение 
24 24 10,00 10,00 

  
Ремонт и поддържане на улици 

    200000,00 200000,00     

  Обща оценка за КО, брой точки         89,02 90,67 

         Комисия:  

      

        

 
Председател            /п/* 

      

 
                         Детелина Адамова          

      

 
Членове: 1.              /п/* 

      

 
                         инж. Яна Гавова 

      

 
               2.               /п/* 

      

 
                         Добри Николов 

      
 

* Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 
   във вр. с чл.2 от ЗЗЛД. 

 


