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

 

              П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №3 

 
 Днес, 06.08.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-313/05.07.2018г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-10/25.05.2018г. 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 

"Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Славейков” № 21 и 

№23 “, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

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

строителство“ 

2. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални програми и 

проекти“ 

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

4. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

Резервни членове:  

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

2. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

3. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 18.07.2018г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 18.07.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл, и съобщението, с което е изпратен, е подписано с електронен 

подпис.  

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД – вх.№5300-755(1)/27.07.2018г.; 
2. „КИЛТЕКС“ ЕООД – вх.№5300-755(2)/27.07.2018г.; 
3. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД – вх.№5300-755(3)/31.07.2018г.; 
4. „ТЕА - СТ“ ЕООД – вх.№5300-755(4)/31.07.2018г.; 
5. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД – вх.№5300-755(5)/01.08.2018г.; 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи относно съответствието им с изискванията 

поставени от Възложителя. 

 

1. „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД: 

 

 След отваряне на опаковката с допълнително представените документи, комисията 

установи, че участникът е представил диск, чието съдържание не може да бъде установено, 

тъй като е с нарушена цялост (счупен), също и коригиран ЕЕДОП на хартиен носител, 

подписан от  задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  с декларации към него, съобразно 

констатираното несъответствие посочено в Протокол №2 от 18.07.2018г. Тъй като комисията 

е в невъзможност да разгледа документите в електронния носител, за да установи 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, приема и 

разглежда тези представени на хартия.  

Въз основа на разгледаните и обсъдени документи, комисията  приема, че участникът 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, удовлетворява 



  

изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2. „КИЛТЕКС“ ЕООД  

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил: 2 бр. коригирани ЕЕДОП-и (1 бр. от 

„КИЛТЕКС“ ЕООД и 1 бр. от „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД), които са подписани с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представени са на електронен 

носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на съдържанието, както и други 

документи, попълнени съгласно дадените от комисията указания. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

3.„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен e 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4. „ТЕА-СТ“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 2 бр. коригирани ЕЕДОП-и – (1 бр. от „ТЕА 

– СТ“ ЕООД и 1 бр. от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, които са подписани с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представени са 

на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на съдържанието. 

Представените ЕЕДОП-и са попълнени съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

5.„ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП, представен е на електронен 

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Комисията 

пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност в т.1) участникът е декларирал 

наличие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и 

талон – приложение към удостоверението, но липсва точно позоваване на документа, както и 

срок на валидност. Към представения в първоначалния срок за подаване на оферти ЕЕДОП 

участникът е приложил копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС, видно от което се 

покрива този критерий за подбор на Възложителя. Комисията извърши и проверка в 

Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и констатира, че 

участникът покрива изискването на възложителя. 
Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя 

участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

http://register.ksb.bg/


  

След извършените действия, комисията взе решение 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 документацията за участие.    
 

1. „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

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

установи следното: 

 

А) Относно: „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  

проектирането и авторския надзор, и неговата организация” - П1: 
  1) При разглеждането на Техническото предложение, комисията установи, че на 
първо място е направено описание на спецификата и целите на конкретната задача, както и 
на енергоспестяващите мерки, представена е методология за изпълнение на дейностите по 
етапи. Направено е предложение по отношение изпълнението на основните дейности – 
проектиране, СМР, авторски надзор, гаранционна поддръжка Представена е 
последователността на действията при изпълнение на всяка една от дейностите и е посочено 
подробно съдържанието на инвестиционния проект. В отделни точки са представени 
действията, характеризиращи дейностите по упражняване на авторски надзор, гаранционна 
поддръжка. В отделна точка е направено предложение за организацията, мобилизацията и 
разпределението на ресурсите (човешки и технически), като са описани основните 
задължения и отговорности на всеки един от членовете на проектантския екип, както и на 
техническия персонал. В своето предложение участникът е посочил изискуемите от 
Възложителя експерти, които ще отговарят за изготвяне на инвестиционния проект, като 
същевременно е включил и допълнителен експерт, който да подпомогне качественото 
изпълнение на проектантската задача – експерт „Количествено-стойностни сметки“, за който 
са посочени и отговорностите и задачите му. 

 

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

специфичен професионален опит по отношение на експертите са представени удостоверения, 

референции, препоръки и декларации. От същите е видно какъв е специфичният опит на 

всеки от експертите. По отношение на общия професионален опит на експертите не са 

представени документални доказателства или информация, от които да е видно какъв е 

общият трудов и/или осигурителен стаж на всеки един от тях, и комисията им присъжда по 1 

т. за общ професионален опит въз основа на приложените удостоверения за пълна 

проектантска правоспособност.  

 

Експерти на 

участник „МБ 

ИНЖЕНЕРИНГ 

2001“ ЕООД  

 

Общ 

професионален 

опит по 

специалността 

Доказване на 

изискванията 

към 

експертите 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на 

изискванията към 

експертите 

Общ 

брой 

точки 
брой 

години 

присъде

ни точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъде

ни точки 

Архитект 

 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

над 10 5 
Представени 5 бр. 

референции и препоръка 
6 



  

Проектант по 

част 

"Строителни 

конструкции" 

 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

над 10 5 

Представени 4 бр. 

референции и 2 бр. 

препоръки  

6 

Проектант по 

част „Електро“ 

 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

над 10 5 

Представени 4 бр. 

референции и 2 бр. 

препоръки 

6 

Проектант по 

част  

„ВиК“ 

 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

над 10 5 
Представени 4 бр. 

референции и  препоръка 
6 

Проектант по 

част "Енергийна 

ефективност" 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

над 10 5 

Представени 3 бр. 

референции и 2 бр. 

препоръки 

6 

Проектант по 

част "Пожарна 

безопасност“ 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

От 2 до 9 2 
Представени 2 бр. 

референции 
3 

Проектант по 

част "ПБЗ" 

 

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

над 10 5 
Представени 3 бр. 

референции и декларация 
6 

Проектант по 

част "ПУСО" 

  

До 3 

вкл. 
1 

Приложено 

удостоверение 

за ППП 

От 2 до 9 2 
Представени 2 бр. 

референции 
3 

Общ брой точки за експертите на участник „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД: 42 

 

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 на съдържанието на частта - „Професионална компетентност на  персонала,  

отговорен  за  проектирането  и  авторския  надзор,  и  неговата организация“ и е съобразено 

с предмета на поръчката. Описани са задачите и отговорностите на всеки от членовете на 

проектантския екип при изпълнение на проектантската задача – на основните и предложения 

допълнителен експерт - „Количествено-стойностни сметки“. Изброено е съдържанието на 

всяка отделна част от проекта. Предложението на участника отговаря и на двете 

самостоятелни условия за присъждане на 7 т. по показател П1, а именно: съдържа относим 

към втора скала от представената на стр. 6 в методиката за оценка таблица относно 

професионалната компетентност на основните експерти, отговорни за изпълнението на 

проектантската задача, брой точки – 42 т. и включва един допълнителен експерт с разписани 

задачи и отговорности, който да подпомогне изпълнението на дейността изготвяне на 

инвестиционен проект.  

 

Б) Относно: „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ - П2: 

При разглеждането на Техническото предложение, комисията установи, че на първо 

място е направено описание на енергоспестяващите мерки, представена е методология за 

изпълнение на дейностите по етапи. В отделна точка е представена технологията за 

изпълнение на СМР. Представени са мерки за осигуряване на качеството, като са приложени 

декларации за експлоатационни показатели. На следващо място са посочени мерки за 

намаляване затрудненията на живущите, мероприятия за намаляване на вредното влияние 

върху околната среда, описани са дейности за осъществяване на контрол при изпълнението 

на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателното 

влияние на строителния процес върху ежедневните дейности. Приложени са декларации за 



  

експлоатационните показатели на влаганите строителни продукти и материали, протоколи от 

изпитвания.  

При детайлното разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, комисията 

установи, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие.  С оглед установено несъответствие на офертата на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани 

участника от по-нататъшно участие в процедурата. 

 Мотиви: При разглеждане на техническото предложение на участника комисията 

установи, че то не съответства на техническите спецификации, на действащото 

законодателство, както и на изискванията на процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020. При описанието на предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки 

/ЕСМ/, след като е посочил предписаните в доклада от енергийното обследване и 

представени и в техническата спецификация 4 (четири) броя ЕСМ, а именно: 1. 

Топлоизолиране на външни стени; 2. Топлоизолиране на покрив; 3. Топлинно изолиране на 

под; 4. Подмяна на дограма, участникът представя „други задължителни мероприятия, 

съпътстващи СМР, допустими по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“ /стр. 46-47; стр. 70-73/. В техническата спецификация 

изрично е записано, че допустими за финансиране са мерките по конструктивно 

възстановяване/усилване, предписани като задължителни в техническото обследване на 

сградата. В техническото си предложение участникът се позовава на предписанията от 

техническото обследване, но не се съобразява с изискванията по процедура BG16RFOP001-

2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” по ОПРР, при която се 

финансират предписаните задължителни мерки по конструктивно възстановяване/усилване 

на сградата. Предложението на участника не съответства на действащото законодателство в 

областта на проектирането, тъй като участникът е посочил като приложим нормативен 

документ при проектиране „Постановление № 18 на МС от 02.02.2015 г. за приемане на 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за 

определяне на органите, отговорни за реализацията й“, като горецитираното постановление 

не може да послужи като релевантен на предмета на настоящата обществена поръчка 

документ. Същевременно по отношение на проектирането в областта на енергийната 

ефективност участникът не се е съобразил с настъпилите промени в подзаконовата 

нормативна уредба и се позовава на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите 

за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, която е отменена с ДВ, бр. 

10 от 05.02.2016г. и също не може да послужи като нормативна база за реализиране предмета 

на поръчката.  

Възложителят е посочил изрично в документацията на обществената поръчка и методиката, 

че когато части от предложението не отговарят на указанията за разработване и Насоките за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  В  

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони“, конкретното предложение следва да бъде 

предложено за отстраняване. С оглед на гореописаните констатирани несъответствия на 

офертата на участника с предварително обявените условия на възложителя, според 

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

„МБ Инженеринг 2001“ ЕООД  за отстраняване от процедурата. 

 

2. „Теа-СТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

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

установи следното: 

 



  

А) Относно: „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  

проектирането и авторския надзор, и неговата организация” - П1: 

 1) Техническото предложение на участника започва с обяснителна записка, в която е 

посочена приложимата нормативна уредба, представено е описание на дейностите по 

проектни части и етапи на изпълнение. Участникът е изтъкнал, че разработването на 

инвестиционния проект ще се изпълни в две фази, разграничени в отделни етапи. Посочено е 

съдържанието на работния проект в задължителния обем от проектни части с подробно 

описание, както следва: част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част 

„Електро/Електрическа“, част „ВиК“, част „Енергийна ефективност“, част „ОВК“, част 

„Пожарна безопасност“, част „План за безопасност и здраве“, част „ПУСО“, част „Проектно 

– сметна документация“. На следващо място е посочен начин на изпълнение, свързан с 

дейностите по управление изпълнението на поръчката, като е описан подходът, който ще се 

използва с предвидени действия. Разработени са принципи на организационната структура и 

контрол на качеството. Участникът представя разбирането си за осъществяване на вътрешен 

контрол с описание на мерките и дейностите за  прилагане на вътрешен контрол. Посочени 

са както входните ресурси за изпълнение на проектантската задача, така и очакваните 

резултати от изпълнението на дейностите. В отделен раздел са описани дейностите по 

изпълнение на авторския надзор, представени са обосновка и подход за провеждане на 

авторски надзор. Посочена е организация на дейностите и ресурсите, които участникът 

възнамерява да вложи при упражняване на авторския надзор. Представена е организация за 

изпълнение на дейностите по етапи, като са разписани и действия, свързани с упражняването 

на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, включително чрез осъществяване на 

вътрешен контрол. Описани са методи за комуникация и взаимодействие с Възложителя, 

както и мерки за осигуряване на качество на изпълнението. Идентифицирани са рискове при 

изпълнение на поръчката, както и при упражняването на авторския надзор, представени са 

мерки за предотвратяване или преодоляване на рисковете.  

В отделна точка „Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

проектанта експерти“ са разписани функциите и действията на всеки един от 

ключовите/задължителните експерти. Участникът уточнява, че в състава на проектантския 

екип ще включи трима допълнителни експерти, които да подпомагат изпълнението на 

проектантската задача, а именно: проектант по част ОВК, проектант по част „Технически 

контрол на част „Конструктивна“ и проектант по част „Сметна документация“. За 

посочените допълнителни експерти са описани задачите, които ще изпълняват, като те не се 

препокриват с функциите и отговорностите на основните експерти, а подпомагат 

изпълнението на проектантската задача. Комисията счита предложените допълнителни 

експерти за относими към предмета на поръчката.  

 

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

специфичен професионален опит по отношение на експертите са представени удостоверения, 

трудови книжки и декларации. От същите е видно какъв е общият и специфичен опит на 

всеки от експертите. 

Експерти на участник 

„ТЕА-СТ“ ЕООД  

 

Общ 

професионален 

опит по 

специалността 
Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Общ 

брой 

точки 
брой 

години 

присъде

ни 

точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъде

ни точки 

Архитект 

 

над 3 до 

10  
2 

Данни от 

трудова книжка 
над 10 5 

Декларация от 

експерта 
7 

 Проектант по част 

"Строителни 
над 10  5 

Данни от 

трудови книжки 
над 10 5 

Декларация от 

експерта 
10 



  

конструкции" 

 

 

Проектант по част 

„Електро“ 

 

над 10  5 
Данни от 

трудова книжка 
над 10 5 

Декларация от 

експерта 
10 

Проектант по част  

„В и К“ 

 

над 10 5 

Данни от 

трудови книжки 

 

над 10 5 
Декларация от 

експерта 
10 

Проектант по част 

"Енергийна 

ефективност" 

 

над 10 5 
Данни от 

трудова книжка 
над 10 5 

Декларация от 

експерта 
10 

Проектант по част 

"Пожарна безопасност“ 

 

над 10  5 

Данни от 

трудови книжки 

 

0 0 

Няма 

представена 

информация за 

изпълнени 

обекти по част 

„Пожарна 

безопасност“ 

5 

Проектант по част 

"ПБЗ" 

 

над 10 5 

Данни от 

трудови книжки 

 

над 10 5 
Декларация от 

експерта 
10 

Проектант по част 

"ПУСО" 

 

над 10 5 

Данни от 

трудови книжки 

 

0 0 

Няма 

представена 

информация за 

изпълнени 

обекти по част 

„ПУСО“ 

5 

Общ брой точки за експертите на участник „ТЕА-СТ“ ЕООД: 67 

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 във втора 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 

трима допълнителни експерти, които да участват в изпълнението на поръчката. 

В своето предложение участникът е посочил трима допълнителни експерти, пряко 

ангажирани с изпълнението на проектантската задача. Същевременно полученият брой точки 

по отношение на професионалната компетентност на предложените за изпълнение на 

поръчката основни експерти попада във втората скала за оценяване и следователно 

участникът не покрива кумулативните изисквания, посочени в методиката, и не следва да му 

се поставят 15 точки по този показател. Предвид гореописаното, комисията реши да присъди 

на участника „Теа-СТ“ ЕООД 7 точки по показател П1. 

 

 Б) Относно: „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически 

и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ - П2: 

 В своето предложение участникът е посочил подход за реализация на дейностите, 

предложил е мерки за осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Представена е организация и 

изпълнение на строително монтажните-работи. Описан е ръководно-експертен екип за 

изпълнение на строителството. Описана е нормативната уредба, на която ще се базира 

изпълнението на СМР и етапи на самото изпълнение. Характеризирано е детайлно 

технологичното изпълнение на видовете СМР съгласно видове дейности от техническото 

задание, където са посочени мерките за постигане на качество посредством интегрираната 



  

система за управление на качеството. Изложени са мерки за намаляване на затрудненията 

при изпълнение на СМР за ползващите сградата и мерки за постигане на качеството, 

включително контрол на качеството на влаганите материали при изпълнение на СМР. 

Посочени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, права и 

задължения на участниците в строителния процес, представен е план за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии. Участникът е предложил мероприятия за опазване на 

околната среда. Представени са мерки за управление на риска, като са посочени 

идентифицирани рискове и дейности за справяне с тях.  

При детайлното разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, комисията 

установи, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие. С оглед установено несъответствие на офертата на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани 

участника от по-нататъшно участие в процедурата. 

 Мотиви: При разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 

установи, че същото не е съобразено нито с представените в техническата спецификация 

параметри, нито с предварително обявените изисквания на Възложителя и посочените 

образци на документи към документацията за участие. 

По отношение на представените енергоспестяващите мерки, които следва да се вземат 

предвид, участникът посочва като заложено за изпълнение следното за ЕСМ „Топлинно 

изолиране на покрив“: „…. се предвижда полагане на топлоизолация  - 10-12 см XPS 

екструдиран пенополистирол и армирана циментова замазка“, като не се посочва 

коефициентът на топлопроводност на топлоизолационния материал и по този начин не може 

да се провери дали предложението на участника отговаря на заложените технически 

спецификации. В техническата спецификация Възложителят посочва като задължителна за 

изпълнение следната енергоспестяваща мярка – „Топлинно изолиране на покрив“, която 

включва: полагане на топлоизолация – 10-12 см XPS екструдиран пенополистирол, λ=0,033 

W/mK или еквивалент и армирана циментова замазка. Участникът не се е съобразил с 

поставеното от Възложителя изискване за конкретни параметри, които следва да бъдат 

посочени в техническото предложение, което противоречи на предварително обявените 

условия за участие.  

Техническото предложение на участника не е разработено в съответствие с посочения  в 

документацията за участие срок за изпълнение на поръчката и съобразно представения от 

Възложителя в образците на документи образец – Приложение №4. В документацията за 

участие, в т. 10 „Срок за изпълнение“ е заложено, че максималният срок за изпълнение е 8 

месеца, но не по-късно от 09.03.2019 г.  В своето техническо предложение участникът 

посочва срок за изпълнение на поръчката 180 календарни дни, но не по-късно от 09.05.2019 

г. 

Възложителят изрично е посочил 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. Предвид направените 

констатации комисията приема, че техническото предложение на участника не отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия и съгласно разпоредбата на чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, комисията е длъжна да предложи участника „Теа-СТ“ ЕООД за 

отстраняване от процедурата. 
 

 

 

3. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ 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) Относно: „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  

проектирането и авторския надзор, и неговата организация” - П1: 

 1) Участникът в началото на своето предложение сочи целите на проекта, също така 

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. 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”. Описани са задачите и отговорностите на всеки 

от членовете на проектантския екип при изпълнение на проектантската задача. Представено  

е съдържанието на всяка отделна част от проекта. 

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

задължително изискуемите от Възложителя съгласно документацията за участие, са 

предложени четирима допълнителни експерти: ръководител екип – технически контрол по 

част „Конструктивна“, ландшафтен архитект, ОВК инженер и инженер геодезист. За 

предложения допълнителен експерт - ръководител екип е записано, че ще координира 

действията на проектантите в екипа и ще състави план-график за изпълнение на поръчката, 

като същевременно ще осъществява и функциите на технически контрол по част 

„Конструктивна“. Комисията счита за относими следните трима експерти – ландшафтен 

архитект, проектант ОВК и проектант „Геодезист“, тъй като описаните им функции и 

отговорности не се припокриват с тези на останалите ключови експерти и са съотносими при 

изпълнение на дейността /проектантската задача/ като за тях са описани изискуемите задачи 

и отговорности.  
 

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

специфичен професионален опит по отношение на експертите са представени дипломи, 

удостоверения, референции, декларации, трудови и осигурителни книжки, удостоверения за 

осигурителен стаж, трудови договори. От същите е видно какъв е общият и специфичен опит 

на всеки от експертите. 

Експерти на 

участник 

„ИНЖЕНЕРИНГ 

ВАС СТРОЙ“ 

ЕООД  

 

Общ професионален 

опит по 

специалността Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Специфичен 

професионален опит Доказване на 

изискванията 

към 

експертите 

Общ 

брой 

точки брой 

години 

присъдени 

точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъден

и точки 

Архитект 

 
над 10  5 

Данни от 

осигурителна 

книжка и 

удостоверение за 

осигурителен 

стаж 

над 10 5 

Представени 

референция и 

декларация  

10 

Проектант по част 

"Строителни 

конструкции" 

 

над 10  5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

Представени 

референция и 

декларация 

10 

Проектант по част 

„Електро“ 

 

над 10  5 
Данни от трудова 

книжка  
над 10 5 

Удостоверения 

за добро 

изпълнение, 

референция и 

декларация 

10 



  

Проектант по част  

„ВиК“ 

 

над 10 5 

Данни от трудова 

книжка, 

приложена 

извадка от трудов 

договор 

10 5 

Представени 

референция и 

декларация  

10 

Проектант по част 

"Енергийна 

ефективност" 

над 10 5 
Данни от трудови 

книжки 
0 0 

Представени 

референция и 

декларация 

  

5 

Проектант по част 

"Пожарна 

безопасност“ 

над 10  5 

Данни от 

осигурителна 

книжка и 

удостоверение за 

осигурителен 

стаж 

над 10 5 

Представени 

референция и 

декларация 

10 

Проектант по част 

"ПБЗ" 

 

над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

Представени 

референция и 

декларация 

10 

Проектант по част 

"ПУСО" 

  

над 10 5 

Данни от 

осигурителна 

книжка и 

удостоверение за 

осигурителен 

стаж 

над 10 5 

Представени 

референция и 

декларация 

10 

Общ брой точки за експертите на участник „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД: 75 

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” 15 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. Описани са задачите и отговорностите на всеки от членовете на 

проектантския екип при изпълнение на проектантската задача – на основните и 

допълнителните. Посочено е съдържанието на всяка отделна част от проекта. Съгласно 

утвърдената от възложителя методика, участникът е представил описание на конкретните 

дейности, свързани с упражняването на авторски надзор.  

Оценката на посочените експерти попада в първа скала от приложената към методиката 

таблица, относно професионалната компетентност на персонала с присъден брой точки - 75. 

Същевременно в своето предложение участникът посочва над трима допълнителни експерти, 

чиито функции и отговорности не се припокриват с посочените ключови експерти - 

ландшафтен архитект, проектант ОВК и проектант Геодезист, които ще допринесат за 

изпълнението на проектантската задача. Съгласно одобрената методика, при изпълнение на 

двете кумулативни условия – относими към I-ва скала брой точки за основните експерти и 

наличие на трима допълнителни експерти, пряко ангажирани с изпълнението на 

проектантската задача, на участника се поставят 15 точки. 

 

Б) Относно: „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ - П2: 

Своето техническо предложение участникът започва с излагане на организация и подход на 

изпълнение и с подготовката на обекта за строителството. Декларира, че ще изпълни всички 

посочени мерки и подход, гарантиращи по-високо качество на строителството. Посочен е 

екип от специалисти, които ще упражняват контрол по време на строителството – 

ръководител СМР, отговорник по качеството на СМР, координатор безопасност и здраве. 

Изложена е технология при изпълнение на видовете СМР. Участникът посочва използването 



  

на материали с по-добри характеристики от тези, посочени в техническите спецификации, с 

подробно описание на материалите, техните технически преимущества, технологични 

параметри, които ще се използват при изпълнение на поръчката напр. при ЕСМ подмяна на 

дограма се предлага PVC дограма с коефициент на топлопреминаване - U= 1,3W/m2K. 

Идентифицирани са конкретни мерки за постигане на качество при СМР. Участникът е 

направил предложение, относно естетическите характеристики на строежа с конкретна 

обосновка, с описание на материалите за изпълнение, техните предимства и др. Обосновано е 

и предложението на участника относно функционалните характеристики на обекта, свързани 

с неговите експлоатационни качества и предназначението за всички потребители. Направено 

е предложение относно достъпността на обекта, входното пространство, като се предвижда и 

рампа за хора в неравностойно положение. Участникът е предложил план за организация по 

изпълнение на мерки за околна среда, в който са описани конкретните действия/мерки по 

опазване на околната среда. Посочени са три допълнителни мерки, свързани с опазването на 

околната среда, над минимума посочен в методиката за оценка от Възложителя, а именно 

мерки за контролиране и намаляване на шума, вибрациите и запрашеността в района около 

строителната площадка, мерки срещу образуване на нерегламентирани депа за отпадъци и 

мерки за осигуряване на безопасни условия за гражданите, преминаващи в близост до 

строителната площадка.  

В техническото си предложение участникът е включил част относно иновативни 

характеристики, иновативни търговски техники и условия с посочване на характеристики, 

свързани с нов и по-ефективен метод за осъществяване на строителството, чрез който се 

пести време и се постига по-висока устойчивост, а от тук и повишаване на жизнения цикъл 

на изграденото. Представени са мерки за вътрешен контрол, свързани с гарантиране на 

качество и на качеството на влаганите продукти и материали в строителството. Изложени са 

потенциални рискове и са предложени решения за справяне при рискови ситуации. Посочени 

са дейности за ефективна комуникация с участниците в строителния процес, описани са 

мерки за взаимодействие с Възложителя. В заключение са изложени мерки за въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

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“ 40 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 доклад за резултатите от обследването  за  

установяване  техническите  характеристики  на  сградата,  съдържа технически параметри 

само 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 по отношение на енергоспестяващата мярка подмяна на 

дограма. Предложени са и иновативни техники при изпълнение на СМР, които са 

изпълнявани на подобен обект и които ще доведат до осигуряване на по-добри условия на 

живот и топлинен комфорт на живущите. Предложението на участника съдържа описание на 

мерки относно подобряване на естетическите характеристики чрез използването на 

високоефективна топлоотразяваща боя с топлоотразяващо покритие, както и на 

функционалните характеристики на обекта, осигуряващи топлинен комфорт на живущите и 

подобряващи вентилацията. Предложението на участника отговаря на предварително 

обявените условия, посочени в техническите спецификации, отговаря на изискванията на 

Възложителя за разработване на предложението по отношение на бъдещите функционални и 

естетически характеристики на отделните части от строежа и представлява добавена 

стойност относно експлоатационните качества на изграденото. Предложени са и са 

обосновани конкретни функционални характеристики, свързани с използването на обекта. 



  

Изложено е предложение относно достъпността на обекта и СМР, свързани с входното 

пространство, включително монтиране на помощни метални дръжки и подходящи настилки. 

Предложени са мерки за лесен достъп до обекта на лица в неравностойно положение чрез 

изграждане на рампа. 
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 резултата (опазването на елементите и 

характеристиките на околната среда), а именно контролиране и намаляване на шума, 

вибрациите и запрашеността в района; предотвратяване образуването на нерегламентирани 

депа за отпадъци; осигуряване на безопасни условия на живущите и преминаващите в 

близост до строителната площадка. Представен е план за опазване на околната среда с 

конкретно посочени мерки и начините за тяхното изпълнение. Посочени са мерки, целящи 

осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР, включително мерки за 

осъществяване на вътрешен контрол, прилагане на механизми за компенсиране, контрол на 

документите и на дейностите. Представени са дейности по осъществяване на входящ 

контрол при прилагането на системата за осигуряване на качеството и следене на качеството 

на влаганите материали в строителството.  

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

Оценка по показател П3 – 5 точки (180/180х5) 

 Мотиви: Участникът е предложил срок за изпълнение от 180 календарни дни – 30 

дни за проектиране и 150 дни за СМР. Минималният предложен срок за изпълнение на 

поръчката е 180 календарни дни. 

 

4. „Килтекс 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) Относно: „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  

проектирането и авторския надзор, и неговата организация” - П1: 

 1) В началото на техническото предложение участникът посочва приложимата 

нормативна уредба, въз основа на която ще се изпълни поръчката, както и целите и ползите 

от реализацията на обществената поръчка. Участникът представя дейностите по управление 

изпълнението на договора в отделни подточки, както следва: изисквания за изпълнение на 

проектирането и упражняване на авторски надзор, организация на проектантския процес, 

структурирана в отделни етапи, предвидените за изпълнение дейности и описание на 

отделните подходи, които ще се прилагат при реализацията на дейностите. На следващо 

място в техническото предложение са описани методи на работа, гарантиращи срочност и 

качество на изпълнението – контрол на качеството и процедура по идентифициране на 

несъответствия и прилагане на коригиращи/превантивни действия. В отделна точка 

участникът представя обхват и съдържание на работния проект съгласно техническата 

спецификация. Представен е линеен календарен план-график за проектиране и изпълнение 

на СМР. На следващо място участникът посочва дейностите, които ще осъществява при 

упражняване на авторски надзор.  

Като отделен раздел „Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между 

експертите във връзка с изпълнение на предвидените в рамките на тази дейност от 

обществената поръчка действия“ към техническото предложение участникът представя 

организация и мобилизация на човешкия ресурс, организационна структура на 

проектантския екип, оценка на ефективността на взаимодействие между отделните 



  

специалисти, разпределение на задачите, функциите и отговорностите между отделните 

експерти, оценка на ефективността  на взаимодействие между отделните специалисти.  

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

задължително изискуемите от Възложителя съгласно документацията за участие, са 

предложени четирима допълнителни експерти: Проектант по част „ОВК“, проектант по 

части „Геодезия и Вертикална планировка“ и  Проектант по част „Технически контрол на 

част „Конструкции“ и Технически сътрудник. Комисията счита предложените допълнителни 

експерти проектант по част „ОВК“, „Геодезия“ и „Вертикална планировка“ и технически 

контрол по част „Конструктивна“ за относими към предмета на поръчката. Описани са 

дейностите, които ще изпълняват, като чрез тези действия ще допринесат за качественото 

изпълнение на проектантската задача. За предложения четвърти допълнителен експерт 

„Технически сътрудник“ е посочено, че ще подпомага проектантите в техническото 

изготвяне и оформяне на чертежите към проектите, т. е. ще извършва спомагателни функции, 

които не са пряко свързани с изпълнението на проектантската задача и не биха допринесли 

за качественото изпълнение на поръчката.   

 

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

специфичен професионален опит по отношение на експертите са представени дипломи, 

удостоверения, референции, декларации, трудови и осигурителни книжки, удостоверения за 

стаж. От същите е видно какъв е общият и специфичен опит на всеки от експертите. 

Експерти на участник 

„КИЛТЕКС“ ЕООД  

 

Общ 

професионален 

опит по 

специалността 
Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Специфичен 

професионален 

опит Доказване на 

изискванията 

към експертите 

Общ 

брой 

точки 
брой 

години 

присъдени 

точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъдени 

точки 

Архитект 

 
над 10  5 

Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

Представени 

референции – 3 

броя 

10 

 Проектант по част 

"Строителни 

конструкции" 

 

над 10  5 

Данни от трудова 

книжка и справка 

от НАП  

над 10 5 

Представени 

референции – 3 

броя 

10 

Проектант по част 

„Електро“ 

 

над 3 до 

10  
2 

Данни от трудова 

книжка; 
над 10 5 

Удостоверения 

за добро 

изпълнение – 4 

броя и 

референция 

7 

Проектант по част  

„ВиК“ 

 

над 3 до 

10 
2 

Данни от трудова 

и осигурителна 

книжки; 

над 10 5 

Референции и 

декларации от 

експерта 

7 

Проектант по част 

"Енергийна 

ефективност" 

 

над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

Референции и 

удостоверение  

за добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част 

"Пожарна 

безопасност“ 

 

над 10  5 

Данни от трудова 

книжка и 

удостоверение от 

ГДПБЗН-МВР 

От 2 до 

9 
2 

Представени 

референции и 

препоръки; 

7 

Проектант по част 

"ПБЗ" 

 

над 10 5 
Данни от трудова 

книжка 
10 5 

Представена 

референция  
10 

Проектант по част 

"ПУСО" 

над 3 до 

10 
5 

Данни от 

трудова/служебна 
 10 5 

Представена 

референция и 
10 



  

 книжка декларация от 

самия експерт 

Общ брой точки за експертите на участник „КИЛТЕКС“ ЕООД: 71 

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” - 15 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. Оценката на основните експерти попада в първа скала от 

посочената в методиката за оценка таблица относно професионалната компетентност на 

персонала – 71 точки. Освен задължително изискуемите от Възложителя ключови експерти, 

съгласно документацията за участие, участникът предлага четирима допълнителни експерти, 

които да участват в изпълнението на поръчката. Комисията счита предложените трима 

допълнителни експерти - проектант по част „ОВК“, Технически контрол по част 

„Конструктивна“ и експерт по части „Геодезия“ и „Вертикална планировка“ за относими към 

предмета на поръчката, тъй като ще подпомогнат дейността на ключовите експерти и ще 

допринесат за качественото изпълнение на проектантската задача. Предвид факта, че 

предложението на участника относно професионалната отговорност на персонала отговаря 

на двете кумулативни условия за получаване на максимален брой точки по този показател, а 

именно посочване на трима допълнителни експерти и относим към първа скала от таблицата 

за оценка брой точки, то на участника следва да се присъдят 15 точки по показател П1.  

 

Б) Относно: „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ - П2: 

 В своето предложение участникът декларира, че ще изпълни всички 

енергоспестяващи мерки в съответствие с мерките от Доклада от обследване за енергийна 

ефективност и с посочените параметри в техническите спецификации, посочени от 

Възложителя. В техническото си предложение участникът представя раздел „Описанието на 

мерките за постигане на качество по време на изпълнение на СМР“, в който е посочена 

организацията на работата на обекта, включително е представено подробно описание на 

дейностите по процесите временно строителство, материално снабдяване и същинско 

строителство с конкретни характеристики за всеки един процес. 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. Участникът посочва внедрената система за управление на 

качеството, както и мерките за контрол на качеството при доставките.  

По отношение на предписаните енергоспестяващи мерки участникът предлага използването 

на материали с по-добри експлоатационни показатели от заложените в техническата 

спецификация, включително и доставка и монтаж на шесткамерна дограма с по-добри 

параметри, изолация с по-добри експлоатационни параметри, в сравнение с предписаното в 

енергийното обследване. Същевременно са посочени и конкретните производители на 

материалите, които ще се влагат при изпълнението на всяка една от енергоспестяващите 

мерки.  

На стр. 91 от ТП са посочени мерки относно естетическите характеристики на строежа с 

конкретни примери, които да подобрят естетичния вид на сградата. По отношение на 

мерките, целящи подобряване функционалността, техническите характеристики и 

дълготрайното ползване на сградата, на стр. 92-93 участникът представя конкретни 

дейности, които да изпълни за постигане на по-добри характеристики на обекта – 

реновирани открити армировки и липсващи части на парапети, монтиране на сензорни 

панели за движение. На стр. 94-95 от техническото предложение са описани предвидените 

мерки за подобряване на достъпа до сградата, намаляване затрудненията за достъпност на 

живущите, включително монтиране на конструкция тип „Параван“, обозначаване на 



  

строителната площадка, ограничаване на запрашаването, струпването на отломки, както и 

преминаването през апартаментите.  

По отношение на екологичните характеристики участникът представя политика по опазване 

на околната среда, включваща идентификация на строителните дейности, оказващи влияние 

върху околната среда. Посочени са общи мерки за опазване на околната среда, които описват 

начин на прилагане на внедрена система ISO 14 001:2004 на фирмата от колкото конкретни 

мерки, свързани с конкретния обект на интервенция (стр. 96-98). На стр. 98 – 101 са описани 

минимално изискуеми от възложителя мерки за опазване на околната среда, отнасящи се до 

временното съхранение, преработване и извозване на отпадъците /транспортни схеми за 

извозване на строителните отпадъци/, мерки за контрол върху техническото състояние на 

механизацията, както и превантивни мерки за намаляване на вредните въздействия, вкл. 

намаляване замърсяването на въздуха. В предложението не са предложени допълнителни 

дейности по опазване на околната среда над минимално изискуемите, поискани от 

Възложителя.  

Участникът предлага два иновативни подхода при изпълнение на строителството – при 

полагането на лепилния разтвор върху изолацията и при поставяне на дограмата за 

предотвратяване на възможността от образуване на влага между ватата и конструкцията.  

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

на качеството на материалите и други относими мерки към прилагане на вътрешен контрол 

по време на изпълняване на СМР.  

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“ 20 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 доклад за резултатите от обследването  за  

установяване  техническите  характеристики  на  сградата,  съдържа технически параметри 

на строителни 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 и технически характеристики от 

посочените в техническите спецификации от Възложителя. Участникът предлага доставка и 

монтаж на шесткамерна дограма с по-добри характеристики от предписаните в енергийното 

обследване и изолация с по-добри енергийни характеристики. Участникът предлага 

приложими за обекта дейности за подобряване на бъдещите функционални (стр. 92 - 93) и 

естетически характеристики (стр. 91) на отделните части на строежа, като представените от 

участника конкретни естетически и функционални характеристики, свързани с използването 

на обекта надграждат техническата спецификация и представляват добавена стойност по 

отношение на експлоатационните качества на сградата. Изложено е предложение относно 

подобряване на достъпността до обекта по време на строителния процес (стр. 94-95). По 

отношение на мерките, целящи подобряване функционалността, техническите 

характеристики и дълготрайното ползване на сградата, участникът описва конкретни 

дейности, които да изпълни за постигане на по-добри характеристики на обекта, а именно - 

реновирани открити армировки и липсващи части на парапети, монтиране на сензорни 

панели за движение. Посочени са конкретни мерки за подобряване на достъпа до сградата, за 

намаляване на затрудненията за достъпност на живущите, включително монтиране на 

конструкция тип „Параван“, обозначаване на строителната площадка, ограничаване на 

запрашаването, струпването на отломки, както и преминаването през апартаментите. 

Описани са иновативни подходи при изпълнение на различни СМР - при полагането на 

лепилния разтвор върху изолацията и при поставяне на дограмата за предотвратяване на 

възможността от образуване на влага между ватата и конструкцията. Представени са мерки 

за постигане на качество при изпълнение на СМР, в т.ч. мерки за контрол на качеството на 



  

материалите и други относими мерки към прилагане на вътрешен контрол по време на 

изпълняване на СМР. 
Участникът е представил политика за опазване на околната среда. Посочени са общи мерки 

за опазване на околната среда, които описват начин на прилагане на внедрена система ISO 

14 001:2004 на фирмата от колкото конкретни мерки, свързани с конкретния обект на 

интервенция (стр. 96-98). На стр. 98 – 101 са описани минимално изискуеми от възложителя 

мерки за опазване на околната среда, отнасящи се до почистване от отпадъци, мерки за 

контрол върху техническото състояние на механизацията, както и превантивни мерки за 

намаляване на вредните въздействия, вкл. намаляване замърсяването на въздуха. В 

предложението на участника не са предложени допълнителни дейности по опазване на 

околната среда над минимално изискуемите, поискани от Възложителя.  

Предложението на участника не съдържа две или повече мерки над минимално изискуемите 

за опазване на околната среда, които биха  повлияли  качествено  върху опазването на 

елементите и характеристиките на околната среда. Участникът в тази част описва и мерки, 

свързани с безопасност на труда. Включени са и мерки, които не са относими към 

конкретния предмет на поръчката – например мерки, свързани с ВиК мрежи. 

Поради неизпълнението на изискването за наличие на две и повече дейности по опазване на 

околната среда, свързани с предмета на обществената поръчка, над минимално изискуемите 

от Възложителя, комисията констатира, че техническото предложение на участника, касаещо 

показател П2, не изпълнява изискването за присъждане на максимален брой точки – 40 т. за 

показател П2.  

В този смисъл съдържанието на техническото предложение отговаря на изискването за 

поставяне на 20 т., тъй като предлага мерки над минимално изискуемите, които гарантират 

по-добро качество и по-добри естетически, функционални, иновативни характеристики и 

мерки за достъпност, без да предлага две или повече допълнителни мерки за опазване на 

околната среда.   

 

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

Оценка по показател П3 – 5 точки (180/180х5) 

 Мотиви: Участникът е предложил срок за изпълнение от 180 календарни дни – 30 

дни за проектиране и 150 дни за СМР. Минималният предложен срок за изпълнение на 

поръчката е 180 календарни дни. 

 

 

5. „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 следното: 

 

А) Относно: „Професионална компетентност на персонала, отговорен за  

проектирането и авторския надзор, и неговата организация” – П1: 

 

 1) Техническото предложение на участника започва с представяне на съдържанието 

на инвестиционния проект във фаза „работен“ и с подробно описание на инвестиционното 

проектиране. Посочени са два етапа на изработка на проекта, също така и концепция и 

методология за извършването на дейността проектиране, описани са дейностите, 

съпътстващи реализацията на всеки от етапите, както и конкретните резултати. 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”. 

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. Опикано е съдържанието на всяка отделна част от проекта. 

Участникът е изложил 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, са предложени още двама експерти: Проектант по част „Технически контрол по 

част „Конструктивна“ и експерт по част „Сметна документация“. За допълнителния експерт 

„Технически контрол по част „Конструктивна“ са описани задачите и отговорностите, които 

ще изпълнява, и комисията счита така предложения експерт за относим към предмета на 

обществената поръчка над минимално изискуемите от Възложителя.  

 

 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 

присъде

ни 

точки 

брой 

обекти/ 

строежи 

присъде

ни точки 

Архитект 

 

над 3 до 

10  
2 

Данни от трудова 

книжка, 

удостоверение за 

професионален 

опит 

над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение, 

биография  

7 

 Проектант по част 

"Строителни 

конструкции" 

 

над 10  5 

Данни от трудова 

книжка 

 

над 10 5 

Представени 

референции, 

удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част 

„Електро“ 

 

над 10  5 
Данни от трудова 

книжка 
над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част  

„В и К“ 

 

над 10 5 

Данни от трудови 

книжки 

 

над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение  

10 

Проектант по част 

"Енергийна 

ефективност" 

 

над 10 5 

Данни от трудова 

книжка, 

биография 

от 2 до 9 

вкл. 
2 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

7 

Проектант по част 

"Пожарна безопасност“ 

 

над 10  5 

Удостоверение от 

СУ „ПБЗН“ при 

МВР, 

осигурителна 

книжка, 

биография 

над 10 5 

Представени 

референции, 

удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част 

"ПБЗ" 

 

над 10 5 

Данни от трудова 

и осигурителни 

книжки 

над 10 5 

Удостоверения за 

добро 

изпълнение 

10 

Проектант по част 

"ПУСО" 

 

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. 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) Относно: „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ - П2: 

 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 следва с 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. Посочени са 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 други 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. Посочени са мерки относно естетическите 

характеристики на строежа, както и иновативни архитектурно-пространствени решения. 

Описани са мерки относно достъпността на обекта, а именно изграждане на козирки над 

входно пространство, монтиране на информационни/уведомителни табели и съставяне на 

графици за осигуряване на достъп до самостоятелните обекта. Участникът представя мерки 

за осигуряване на безопасни и екологични характеристики при изпълнение на СМР.  

При детайлното разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

участника, комисията установи, че същото не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. С оглед установено несъответствие на офертата на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на възложителя да 

отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата. 

 Мотиви: При разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 

установи, че същото не е съобразено с изискванията на възложителя в документацията на 

обществената поръчка, с посочените образци на документи към документацията за участие и 

действащата нормативна уредба. 



  

Техническото предложение на участника не е разработено в съответствие с представените от 

Възложителя в образците на документи образец – Приложение №4. В документацията за 

участие, в т. 10 „Срок за изпълнение“ е заложено, че максималният срок за изпълнение е 8 

месеца, но не по-късно от 09.03.2019 г.  В своето техническо предложение участникът 

посочва срок за изпълнение на поръчката 180 календарни дни, но не по-късно от 09.05.2019 

г.  

Същевременно по отношение на проектирането в областта на енергийната ефективност 

участникът не се е съобразил с настъпилите промени в подзаконовата нормативна уредба и 

се позовава на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите, която е отменена с ДВ, бр. 10 от 05.02.2016г. и 

също не може да послужи като нормативна база за реализиране предмета на поръчката.  

Възложителят изрично е посочил в документацията на обществената поръчка и методиката 

за оценка, че когато части от предложението за изпълнението на поръчката не отговарят на 

указанията за разработване, конкретното предложение следва да бъде предложено за 

отстраняване. Предвид направените констатации комисията приема, че техническото 

предложение на участника не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия 

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

участника на „Билд Инженеринг 77“ ЕООД за отстраняване от процедурата. 

 

С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 16.08.2018 г. в 15:00 ч., и 

взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, както и да 

направи окончателно класиране на представените оферти на следващо заседание, което ще 

се проведе на 21.08.2018 г. от 12:00 ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите 

предложения на предложените за отстраняване участници няма да бъдат отворени, 

разгледани и оценени. 

 
 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/  /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.   /П/  /Йорданка Цветкова/  

 

3.   /П/  /Гергана Николова/ 

 

4.   /П/  / Катрин Михайлова/ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 

 

 


