
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д  
  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4  

  
 Днес, 07.02.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-29/19.01.2018г. на Зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-33/07.12.2017г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) 

за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда 

„Орхание“, с административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „В. Левски“ бл.1“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Митко Тодорин – мл.експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

5. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални проекти 

и програми“ 

6. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

Резервни членове:  

1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт в община Ботевград 

3. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

 

   се събра в 10:00 часа в зала № 15 в сградата на общинската администрация, за да  
продължи своята работа, по разглеждане на техническото предложение на допуснатите 
участници в обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им, и определяне на 
оценките по показатели П1 - „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  
проектирането и авторския надзор, и неговата организация”; П2 - „Измерител на качество, 
вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, 
предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ 
и П3 - „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“, съгласно Методиката за 
определяне на комплексна оценка, приложена в документация за участие.  

 

1. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД  

   Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. При 

разглеждането на Техническото предложение – Приложение №4, комисията установи, че в 

началото се посочват целите на проекта, също така участникът декларира, че ще спази 

приложимата правна уредба по отношение на дейностите по проектиране и упражняване на 

авторски надзор. Разработена е част „упражняване на авторски надзор“, като са описани 

конкретни действия, които участникът ще осъществи при изпълнение на дейността 

авторски надзор. Участникът е представил организацията за изпълнение на дейността, 

свързана с подготовката на инвестиционния проект във фаза работен проект и 

упражняването на авторски надзор. Описани са задачите и отговорностите на всеки от 

членовете на проектантския екип при изпълнение на проектантската задача, както и  

съдържанието на всяка отделна част от проекта. 



Посочени са наличните ключови експерти, които предлага участникът, като освен 

задължително изискуемите от Възложителя съгласно документацията за участие, са 

предложени четирима допълнителни експерти: Технически контрол на част „Строителни 

конструкции“, ОВК, ландшафтен архитект и Геолог. Комисията счита за относими първите 

трима експерти, тъй като посочените им функции и отговорности не се припокриват с тези 

на останалите ключови експерти и са относими при изпълнение на дейността 

/проектантската задача/. Комисията счита посочения експерт „Геолог“ за неотносим, тъй 

като предметът на обществената поръчка е за ремонт на съществуваща сграда, а не за 

изграждане на нова такава. Липсва необходимост от изследване на възможностите на 

земната основа, поради което съответният специалист не би могъл реално да бъде полезен.     

 При разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката на участника, 

комисията установи, че същото не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в 

документацията за участие, на техническата спецификация и приложенията към нея 

/обследването за енергийна ефективност на сградата/.  
Участникът в своето предложение не посочва влагането на материали с конкретни 

показатели и характеристики, както е заложено в техническата спецификация и доклада от 

обследването за енергийна ефективност на сградата при изпълнението на задължителните 

енергоспестяващи мерки, предписани в обследването.  

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на поръчката 

на „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с установено несъответствие на офертата на участника с предварително обявените 

условия на възложителя, комисията единодушно реши, че предлага на възложителя да 

отстрани участника от процедурата.  

 Мотиви: При обстойно разглеждане на техническото предложение на участника 

комисията установи, че същото не е разработено съобразно изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие /раздел II Технически спецификации/ и 

предписаните като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност. На стр. 

12-13 от техническото предложение, в отделна точка I.2.2.2. „Мерки съгласно енергийна 

ефективност на сградата“ участникът посочва конкретни предвидени мерки за изпълнение с 

определени параметри и характеристики на вложените материали за изпълнение на 

поръчката. Представената за изпълнение енергоспестяваща мярка №4 „Топлоизолиране на 

пода към неотопляемия приземен етаж“ не кореспондира със заложеното в техническата 

спецификация от документацията за участие, както и с обследването за енергийна 

ефективност на сградата. В своето техническо предложение участникът посочва, че 

енергоспестяващата мярка „предвижда топлинно изолиране на приземния етаж с 

каширана минерална вата с дебелина 10 см“, без да се представят други дейности, 

съпътстващи тази мярка или други видове материали, които следва да бъдат включени при 

изпълнение на енергоспестяващата мярка „Топлоизолиране на под“. Съгласно посочените 

задължителни енергоспестяващи мерки в обследването за енергийна ефективност /стр. 40, 

43 от доклада от обследването за енергийна ефективност/, които са включени и в раздел II 

Технически спецификации, на стр. 11 от документацията за участие в обществената 

поръчка, към мярката „Топлоизолиране на под“ е включено извършване на следните 

дейности и използването на материали с конкретни параметри: „полагане на 

дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по дъна балкони 

(еркери) и др.; доставка и монтаж на топлоизолационен материал с дебелина 12см тип 

EPS или еквивалент с коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (включително 

лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по дъна балкони, еркери и др. 

елементи; полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект на 

фасадата) по дъна балкони, еркери и др.; доставка и монтаж на топлинна изолация от 

каменна вата с дебелина 10 см и коефициент  топлопроводност λ ≤ 0,038 W/mK 

включително финишна обработка“, които липсват в техническото предложение на 

участника, с изключение на последната изброена – топлоизолация с минерална вата.  



При описание на енергоспестяващата мярка „Подмяна на дограма“ на стр. 13 от 

техническото предложение, участникът посочва, че мярката предвижда „подмяна на 

старата дограма с едно високо енергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване λ = 

1,40W/m2K“, като не включва към тази задължителна мярка „доставка и монтаж на 

топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS или еквивалент с дебелина 

2см, ширина 25см с коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (включително лепило, 

арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)“, както е заложено в техническата 

спецификация към документацията за участие и на стр. 40 и 44 от доклада от обследването 

за енергийна ефективност на сградата.  

Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и методиката 

за оценка, че когато части от предложението не отговарят на указанията за разработване, 

конкретното предложение следва да бъде предложено за отстраняване. Съгласно 

документацията за участие, изискванията по техническите спецификации се считат за 

задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. При констатиране на несъответствие на 

офертата на участника с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, 

според разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи 

участника за отстраняване от процедурата.  

Възложителят не само, че е посочил какво следва да включва тази част от техническото 

предложение, но дори е описал при какви обстоятелства ще отстрани участник, който не 

отговаря на изискванията му. В тези обстоятелства е и посоченото от възложителя в 

методиката за оценка, че ще отстрани участник, чиято част „не отговаря на указанията за 

разработване, и/или не отговаря на обявените условия (изискванията) на 

Възложителя“. 

Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на 

спазването на документацията за участие – методиката за оценка на офертите, техническите 

спецификации, доклада за енергийно обследване, ЗОП, ППЗОП и трайната практика на 

Комисията за защита на конкуренцията. 

Комисията счита, че след като участникът е подал неточно техническо предложение, 

несъответстващо на посочени от възложителя дейности по изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде 

отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за 

равнопоставеност между участниците в обществената поръчка. В този смисъл е Решение № 

881 от 27.10.2016 г. на КЗК. 

При постановяване на своето решение Комисията е водена от стриктното спазване на  

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП "При изготвяне на офертата всеки участник трябва 

да се придържа точно към обявените от възложителя условия", като следва да се има 

предвид, че горепосочената норма е императивна, което означава, че всеки участник следва 

при участие в съответната процедура по ЗОП да се съобрази със задължителния характер 

на въведеното законово изискване на възложителя. Комисията счита, че при наличие на 

техническо предложение, формирано по начин, който се разминава и несъответства с 

изискванията на възложителя, категорично записани в условията на документацията и по-

конкретно в техническите спецификации и доклада за енергийно обследване, то участникът 

следва да бъде отстранен от процедурата.  В този смисъл е Решение № 882 от 27.10.2016 г. 

на КЗК. 

Комисията счита посоченото правно основание за валидно такова за отстраняване на 

участника, така както от разпоредбите на чл. 107 от ЗОП е видно, в кои случаи възниква 

право и задължение да бъде отстранен участник от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Съгласно нормата на чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията предлага 

на възложителят да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл е Решение № 

997 от 24.11.2016 г. на КЗК. В същото решение се сочи и комисията излага като настоящ 

мотив спазването на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП която указва, че 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136944937&dbId=9&refId=22837200
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при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП техническото 

предложение от офертата включва кумулативно изброените в б. "а"-"ж" изисквания, с които 

следва да е представено предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от 

ППЗОП). При неспазване на поставените от възложителя изисквания, участникът 

законосъобразно се отстранява от процедурата. 

Комисията взима настоящето решение на основание спазване на законовото изискване, че е 

длъжна стриктно да се съобразява с предварително одобрените от възложителя изисквания. 

В настоящия случай тези изисквания не са обжалвани и са станали задължителни за 

спазване както от страна на участниците, така и от страна на възложителя, чрез помощния 

му орган – комисията за разглеждане и оценка на офертите. В този смисъл е Решение № 

1062 от 08.12.2016 г. на КЗК. 

Комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително обявените условия на 

възложителя. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и 

документацията ведно с посочените технически спецификации и доклад за енергийно 

обследване е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в 

процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да 

представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. За участниците и за 

комисията не съществува свободата произволно да изменят предварително одобрените 

изисквания, независимо от естеството на конкретното условие. Законодателят ясно и 

конкретно е посочил в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП (приложим към настоящата процедура, 

на основание чл. 107 от ЗОП), че възложителят трябва да отстрани от процедурата всеки 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В закона не е предвидено разграничение в зависимост от това, на кое 

точно условие не отговаря офертата, а изрично е определено, че всяко несъответствие, без 

изключение, води до отстраняване.  

Водена от горепосочените мотиви, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД от по-

нататъшно участие в процедурата. (В този смисъл е Решение № 55 от 19.01.2017 г. на КЗК.) 

 

2. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи. 

Представените документи доказват, че участникът отговаря на заложените минимални 

изисквания посочени от Възложителя.  

Техническото предложение – Приложение № 4 е разработено според предварително 

обявените показатели за оценка на офертите, съгласно Част III от документацията, както 

следва: 

А) П1 - „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  проектирането и 

авторския надзор, и неговата организация” 

1) Участникът е направил предложение с описание на съдържанието на инвестиционния 

процес и на проекта във фаза „работен“, като е декларирано, че при изготвянето му ще бъде 

спазена приложимата правна уредба. Описани са два етапа на изработка на проекта, също 

така и концепция и методология за извършването на дейността проектиране. Схематично е 

изложена организацията при действията свързани с проектирането. 

Участникът е представил организацията за изпълнение на дейността, свързана с 

подготовката на инвестиционния проект във фаза работен проект и упражняването на 

авторски надзор. Изложението отговаря на предварително определените от Възложителя 

минимални изисквания към съдържанието на частта „Професионална компетентност на 

персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация”. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136992326&dbId=9&refId=23682172
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342322
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137030143&dbId=9&refId=24342321


Описани са задачите и отговорностите на всеки от членовете на проектантския екип при 

изпълнение на проектантската задача и при изпълнение на авторския надзор. Посочено е 

разпределението на задачите и отговорностите на експертите в рамките на дейностите по 

обществената поръчка, както и съдържанието на всяка отделна част от проекта. Участникът 

е представил разбирането си за изпълнение на дейността авторски надзор, вкл. контрола на 

качеството. Посочени са наличните ключови експерти, които предлага участникът, като 

освен задължително изискуемите от Възложителя съгласно документацията за участие, е 

предложен още един експерт: Проектант по част „Технически контрол на част „Строителни 

конструкции“. 

 

2) Комисията установи, че за доказване на изискванията за квалификация, общ и 

специфичен професионален опит по отношение на експертите са представени дипломи, 

удостоверения, референции, трудови и осигурителни книжки. От същите е видно какъв е 

общият и специфичен опит на всеки от експертите. 

Експерти на участник 

„Билд Инженеринг 77“ 

ЕООД  

 

Общ 

професионален 

опит по 

специалността 
Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Общ 

брой 

точки 
брой 

години 

присъ

дени 

точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Архитект 

Филиз Османова 

над 3 до 

10  
2 

Данни от трудова 

книжка, 

удостоверение за 

професионален 

опит 

над 10 5 

Представени 

референции, 

удостоверения за 

добро 

изпълнение  

7 

 Проектант по част 

"Строителни 

конструкции" 

инж. Чавдар Стоянов 

над 10  5 

Данни от трудова 

книжка 

 

над 10 5 

Представена 

референция, 

удостоверение за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част 

„Електро“ 

инж. Йорданка 

Гавраилова  

над 10  5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част  

„В и К“ 

инж. Стефка Златева 

над 10 5 
Данни от трудови 

книжки 
над 10 5 

Удостоверение за 

добро 

изпълнение  

10 

Проектант по част 

"Енергийна 

ефективност" 

инж. Григор Зарков 

над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 

от 2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

7 

Проектант по част 

"Пожарна безопасност“ 

инж. Благовест Бошев 

над 10  5 

Данни от 

Удостоверение на 

МВР, СУ „ПБЗН“ 

и осигурителна 

книжка 

над 10 5 

Представени 

референции, 

удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 



Проектант по част 

"ПБЗ" 

инж. Елена Станчева 

над 10 5 

Данни от трудова 

и осигурителни 

книжки 

над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част 

"ПУСО" 

инж. Елена Станчева 

над 10 5 

Данни от трудова 

и осигурителни 

книжки 

над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Общ брой точки за експертите на участник „Билд Инженеринг 77“ ЕООД: 74 

Съгласно направените констатации комисията единодушно реши на участника да 

бъдат присъдени по показател П1 - „Професионална компетентност на персонала, 

отговорен за  проектирането и авторския надзор, и неговата организация” 7 точки.  

Мотиви: Техническото предложение на участника отговаря на минималните изисквания 

към съдържанието на частта - „Професионална компетентност  на  персонала,  отговорен  за  

проектирането  и  авторския  надзор,  и  неговата организация“ и е съобразено с предмета 

на поръчката, за която участникът кандидатства. Оценката на основните експерти попада в 

първа скала от посочената в методиката за оценка таблица относно професионалната 

компетентност на персонала. Освен задължително изискуемите от Възложителя ключови 

експерти, съгласно документацията за участие, участникът предлага един допълнителен 

експерт, който да участва в изпълнението на поръчката. Но поради факта, че не са посочени 

трима допълнителни експерти, на участника не могат да се присъдят 15 точки, предвид, че 

не са изпълнени кумулативно изискванията за поставяне на максимален брой точки по този 

показател, а именно – оценка на професионалната компетентност на основните експерти, 

попадаща в I-ва скала (от 68 до 80 точки) брой точки и предложени не по-малко от трима 

допълнителни експерти. Липсата на предложени повече от 2 /двама/ допълнителни 

експерти, ангажирани с проектирането, които са различни от включените в предложението 

основни експерти, според одобрената от възложителя методика, е самостоятелно основание 

за поставяне на оценка от 7 точки по този показател. Участникът е предложил един 

допълнителен експерт, чиито функции и отговорности не се припокриват с посочените 

ключови експерти. 

 

Б) П2 - „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ 

В своето предложение участникът декларира, че ще изпълни всички енергоспестяващи 

мерки в съответствие с мерките от Доклада за обследване за енергийна ефективност и с 

посочените параметри в съответствие с техническите спецификации, посочени от 

Възложителя. Предложението на участника съдържа посочване на приложимата правна 

уредба – ЗУТ, по отношение на строителството, с общи правила и строително-технически 

норми и изискванията към строежите в областта на енергийната ефективност. Декларирано 

е правилното разбиране на нормативната база и приложими стандарти към строителните 

материали. Участникът е предложил използването на материали с по-добри характеристики 

от тези, посочени в техническите спецификации. 

Също така са посочени конкретните производители на материалите и са приложени 

декларации за експлоатационните материали. Участникът е предложил мерки и изисквания 

към план за безопасност и здраве и изисквания относно осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд.  

Посочени са мерки за постигане на качество при изпълнение на СМР, в т.ч. мерки за 

контрол на качеството на материалите и др. относими мерки към прилагане на вътрешен 

контрол по време на изпълнявани СМР. Изложена е и организация на човешките ресурси за 

осигуряване на качество по време на строителство. Посочен е екип от специалисти, които 



ще упражняват контрол по време на строителството с разписани функции и отговорности. 

Изложени са от участника техники и технологии при изпълнение на СМР, като са посочени 

и иновативни такива – стр. 119, с прилагане на аксесоари за фасадни топлоизолации. Не са 

посочени мерки относно естетическите характеристики на строежа. На стр.130 само е 

декларирано, че ако участникът бъде избран за изпълнител, ще предвиди мерки, свързани с 

естетическите показатели на строежа, но конкретни такива не са описани. В методиката за 

оценка на стр. 42 от документацията за участие изрично е записано, че участникът следва 

да предвиди мерки, касаещи естетическите показатели на строежа. 

Относно изложени мерки за осигуряване функционалните характеристики на строежа и 

предназначението за всички потребители е декларирано, че ако участникът бъде избран за 

изпълнител, ще предвиди мерки насочени към функционалността на обекта и ползването 

му от потребителите – стр. 130, но конкретни такива не са посочени. В методиката за 

оценка на стр. 43 от документацията за участие изрично е записано, че участниците следва 

да включат в офертата си част относно функционалните характеристики, свързани с 

експлоатационните качества на строежа и предназначението за всички потребители. 

Посочена е една мярка относно достъпността на обекта, а именно изграждане на козирки 

над входно пространство – стр. 130. Представени са множество мерки, относно екологични 

характеристики, като са предложени повече от две мерки, надграждащи описаните в 

методиката. На стр. 137-139 от ТП са посочени превантивни природозащитни мерки, 

провеждане на инструктажи, дейности по почистване и забрана за изхвърляне на вредни 

вещества. Описани са конкретни действия/ мероприятия, свързани с опазването на околната 

среда, период на изпълнение и резултати от дейностите. Изложението на мерките е 

систематично подредено, като комисията счита посочените за представен план за 

организация по изпълнение на дейностите по околна среда.  

Съгласно направените констатации, комисията единодушно реши на участника да 

бъдат присъдени по показател „Измерител на качество, вкл. технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ 15 точки.  

 Мотиви: На участника се присъждат този брой точки, тъй като е представил 

предложение, което отговаря на минималните изисквания към съдържанието  на  тази  част  

от  предложението,  на  техническите  спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено  с  предмета  на  

поръчката.  Предложението  отговаря  на  техническите спецификации, доклада от 

обследване за енергийна ефективност и доклада за резултатите от обследването за 

установяване техническите характеристики на  сградата,  съдържа технически параметри на 

строителните продукти и материали, които са описани в обследването за енергийна 

ефективност и ще се вложат при изпълнението на СМР. Предложено е използването на 

продукти и материали с по-добри експлоатационни качества от посочените в техническите 

спецификации от Възложителя. Сочат се и иновативни техники при изпълнение на СМР.  

Участникът е  предложил  мероприятия  за  опазване  на околната среда, като е обхванал 

всички, изброени от възложителя, и е предложил повече от  2  (две)  действия,  които  не  са  

задължителни  и  биха  повлияли  качествено на резултата (опазването на елементите и 

характеристиките на околната среда), представено е описание на мероприятия, свързани с 

опазването на околната среда, посочени са периодът на изпълнение и резултатите от 

дейностите, представен е план за опазване на околната среда. 

Предложението на участника не съдържа описани естетически и функционални 

характеристики на обекта. В своето предложение участникът не е включил мерки, 

касаещи естетическите показатели на строежа, надграждащи предвиденото в доклада 

от обследване за енергийна ефективност и доклада за резултатите от обследването за 

установяване техническите характеристики на сградата, съобразно методиката за 

оценка. Също така участникът не е посочил характеристики, насочени към 

функционалността на обекта и/или елемент от него и/или негово съоръжение от 

предмета на настоящата обществена поръчка. 



Поради неизпълнението на тези две условия от методиката за оценка на участникът не 

следва да бъде поставена максимална оценка по този показател – 30 т. Конкретно, 

комисията констатира, че по отношение разработването на своето техническо предложение, 

касаещо показател П2, участникът не попада в хипотезата за поставяне на максимален брой 

точки, предвид посоченото в методиката за оценка: „- за предложения, които отговарят 

на предварително обявените условия (изисквания) на Възложителя, посочени в 

техническите спецификации по отношение на бъдещите функционални и/или естетически 

характеристики на отделните части от строежа и представлява добавена стойност по 

отношение на експлоатационните качества на изграденото. Предложени са и са 

обосновани конкретни функционални характеристики, свързани с използването на 

обекта.“ 
 

В) П3 - „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ 

Оценка по показател П3 „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ – 

5 точки  
 Мотиви: Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 180 

календарни дни, от които 30 за проектиране и 150 за изпълнение на СМР.  

При наличие само на една допусната оферта, участникът получава автоматично максимален 

брой точки по показател П3 и не се налагат допълнителни математически изчисления. 

 

След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 28.02.2018 г. в 

12:30ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците, 

както и да направи окончателно класиране на представените оферти на следващо заседание, 

което ще се проведе на 07.03.2018 г. от 10:00 ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП 

ценовото предложение на предложеният за отстраняване участник няма да бъде отворено, 

разгледано и оценено. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/                 /инж. Цветелин Цветков/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.               /П/                 /инж. Митко Тодорин/ 

 

2.               /П/                 /Генка Енева/ 

 

3.               /П/                 /Катрин Михайлова/ 

  

4.               /П/                 /Таня Накова/ 

 

                                  5.               /П/                 /Йорданка Цветкова/ 

 

                                  6.               /П/                  /Мариета Христова/ 

 

 

 

 

 

 

 
*/П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 


