
 

 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №2 

 

Днес, 09.03.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-126/04.03.2020 година на 

зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 год., издадена на 

основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.51, ал.1 от ППЗОП и 

във връзка с обявена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез 

„събиране на оферти с обява” №С-4 от 17.02.2020 г., с ID 9096429, с предмет: „ Обследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 

1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически 

паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ и с оглед избор на изпълнител, в състав: 

 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 

                              1. Камен Еленков – гл. юрисконсулт 

     2. Таня Накова – гл. експерт ОП, Т и К 

                              3. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“ 

                              4. Анелия Миладинова – ст. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“ 

 

          Резервни членове: 

       1. Николай Николов – Началник отдел ПНО 

                                          2. Стефани Кръстева – мл. експерт ОП, Т и К 

 

 се събра в 10:00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската администрация, за 

да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи от 

участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  участникът 

е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с оглед 

на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до разглеждане и 

оценка на Техническото предложение. 

 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  участникът 

е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с оглед 

на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до разглеждане и 

оценка на Техническото предложение. 

 

3. „ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че  

участникът е представил всички изискващи се документи.  Видно от същите участникът отговаря 



 

 

на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с 

оглед на което комисията предлага на Възложителя същият да бъде допуснат до разглеждане 

и оценка на Техническото предложение. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, и 

определяне на оценка по показатели  К1 - „Професионална компетентност на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката“ и К2 - „Срок за изпълнение“, съгласно Методика за 

оценка на офертите. 

 

1. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 
Комисията  пристъпи  към разглеждане  на  техническото  предложение  и  проверка  на 

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

В предложението за изпълнение на поръчката (Образец № 6) участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на услугата – 9 (девет) календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора за обществената поръчка. 

- Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок 

за получаване на офертите. 

Техническото предложение на участника започва с таблица, в която са посочени 

поименно предложените експерти с позицията в екипа, която ще заемат – експерт по част 

„Архитектурна“, който ще изпълнява функции и на ръководител на екипа, експерт по част 

„Конструктивна“, експерт „Технически контрол по част „Конструктивна“, експерт по част 

„ВиК“, експерт по част „Електроинсталации“, експерт по част „ОВК“ и експерт по част 

„Пожарна безопасност“. В таблицата са посочени и придобитата образователна степен и 

наличния специфичен професионален опит на всеки от експертите. 

Като отделно приложение № 1 към техническото предложение (образец № 6) е 

представено предложение за изпълнение на поръчката, съобразено с изискванията на 

възложителя.  

Техническото предложение започва с представяне на участника, описание на сградите, 

включени в обхвата на поръчката, посочване на цели и очаквани резултати от изпълнението на 

поръчката. Направено е подробно описание на дейностите в обхвата на обществената поръчка 

съгласно техническите спецификации, като са посочени ангажираните експерти, отговорни за 

реализацията на всяка отделна дейност, необходима за изпълнение на услугата. Участникът 

посочва, че с цел качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка ще бъдат 

ангажирани и двама допълнителни/ помощни експерти по част „Архитектурна“. Направено е 

описание на дейностите по детайлно обследване на сградите, включващо оглед и анализ на 

състоянието на сградите, извършване на архитектурно и конструктивно  заснемане и обследване 

на сградите, изготвяне на първоначални и окончателни чертежи. Представено е съдържанието на 

конструктивното обследване. 

Техническото предложение на участника продължава с представяне на организацията на 

екипа в съответствие с компетентностите на членовете им. Описани са задачите и 

отговорностите на всеки един от експертите, посочени са резултатите от действията на 

експертите. Посочено е задължителното съдържание на техническите паспорти. Описани са 

изискванията на възложителя за представяне на крайния продукт, както и нормативните 

изисквания, с които участникът ще се съобрази при изпълнение на услугата. Посочени са 

ресурсите, с които дружеството разполага, с цел гарантиране качественото изпълнение на 

поръчката, вкл. наличното техническо оборудване, експертен състав, служебни автомобили, 

офис и друго техническо оборудване. 

В отделна точка са представени вътрешни организационни връзки, вътрешно-екипна 

организация, начин за разпределяне на задачите при изпълнение на услугата. Направено е 

описание на образователно-квалификационната степен, както и на конкретните задължения на 

всеки един от предлаганите експерти, вкл. и на ръководителя на екипа и на двамата помощни 

експерти по част „Архитектурна“. Отново са посочени основните функции и отговорности на 



 

 

членовете на екипа, както и резултатите от работата на всеки от предложените експерти, 

ангажирани с изпълнението на поръчката. 

В следваща точка с наименование „Обосновка на участника“ е посочена внедрената 

система за управление на качеството, както и организационната структура във фирмата, 

осигуряващи контрола на качеството при изпълнение на дейностите. Представени са методи, 

които изпълнителят ще използва за осъществяване на контрол върху качеството на услугата.  

Техническото предложение продължава с описание на дейности за осъществяване на мониторинг 

и  вътрешен контрол, вкл. чрез изброяване на мерките за вътрешен контрол, разпределени в три 

отделни групи – мерки за предварителен контрол, мерки за текущ контрол и мерки за последващ 

контрол, посочване на съдържанието и обхвата на всяка една мярка, отговорните за 

изпълнението й експерти с описание на конкретните задължения, както и посочване на 

очакваните резултати от прилагането на мярката.   

В следваща точка с наименование „Управление на комуникацията. Видове и форми на 

комуникация“ са посочени начини и методи за осъществяване на комуникация между 

Възложителя и Изпълнителя. Представен е и процесът на комуникация и координация между 

членовете на екипа. Посочени са различните видове и форми на комуникация, които ще се 

използват при изпълнение предмета на поръчката, вкл. вътрешна комуникация между отделните 

членове на екипа, външна комуникация за получаване на информация от Възложителя, както и 

ползването на неформална и формална форми на комуникация.  

Представена е система за управление на риска - посочени са потенциалните рискове, 

които участникът идентифицира, обхват и степен на въздействие на рисковете, представени са 

мерки за недопускане/предотвратяване, както и за преодоляване настъпване на рисковете.  

На следващо място са представени допълнителни дейности от участника, които биха 

повлияли качествено на очакваните резултати от изпълнението на договора, а именно: 

използването на анкетни карти, организиране на встъпителна презентация за запознаване със 

собствениците на самостоятелни обекти в сградите, прецизиране на съпътстващите дейности, 

превенция на измамите чрез достъп до обектите по предварително съгласуван график и 

гарантиране сигурност на данните. В заключение, участникът посочва, че ще окаже пълно 

съдействие на Възложителя при изготвяне на съответната документация.  

Представени са дипломи, граждански договори, удостоверения за професионална 

квалификация на експертите, както и документи, доказващи наличния специфичен опит на всеки 

един от предложените експерти.  

 

След  като  се  увери,  че  техническото  предложение  на  участника  отговаря  на 

минималните  изискванията  на  Възложителя,  комисията пристъпи към оценка на 

предложението на участника съгласно критериите за възлагане. Комисията  направи оценка  на  

техническото  предложение  по показател  К1 „Професионална  компетентност  на  персонала,  на  

който  е възложено изпълнението на поръчката“.  

 Оценка по показател  К1 „Професионална  компетентност  на  персонала,  на  който  

е възложено изпълнението на поръчката“ 

Като прегледа внимателно представените документални доказателства, комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти: 

Експерти на участник 

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 

Специфичен 

професионален опит 
Доказване на 

изискванията към 

експертите 
брой 

сгради/обекти 

присъдени 

точки 

Експерт по част „Архитектурна“ 

арх. Р. Милева 
над 10 10 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Н. Мешков 
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр.  

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр.  



 

 

инж. Д. Балов 

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Г. Иванов  
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр.  

Експерт по част 

„Електроинсталации“ 

инж. О. Аналиев 

над 10 10 
Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. Т. Траянов 
над 10 10 

Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Експерт по част „Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Траянов 

над 10 10 
Удостоверение за добро 

изпълнение – 1 бр. 

Общ брой точки за експертите: 70  

Съгласно направените констатации комисията единодушно реши да присъди на 

участника „Енерджидизайн“ ЕООД 100 точки по показател К1 – „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“.  

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката на участника е изготвено съобразно 

техническата  спецификация  и  съгласно  приложимата  нормативна уредба.  Техническото  

предложение  отговаря  на  поставените  от  Възложителя  изискания за разработването му в 

частта „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката“, като са посочени всички части, съобразно допълнителните условия към методиката 

за оценка. Представени са задачите и отговорностите, които ще изпълнява всеки един от 

експертите, посочени са резултатите от изпълнението на конкретните задължения на членовете 

на предложения екип. Представени са начини, методи и канали за комуникация между 

Възложителя и Изпълнителя. В допълнение към изискванията на Възложителя са представени и 

методи за осъществяване на вътрешен контрол, както и система за управление на риска.  

Предложените  от  участника  експерти  получават  максималния брой  точки  /70 т./ 

съобразно таблицата  за  оценка  на  професионалната  им  компетентност,  поради  което  на  

участника „Енерджидизайн“ ЕООД следва да бъдат присъдени 100 точки по показател К1.  

 

Оценка по показател К2 – Срок за изпълнение 

Участникът получава 100 точки по Показател К2, изчислени по следната формула: 

К2 = 9/9 x 100 = 100 точки 

Мотиви: Участникът е предложил срок за изпълнение на услугата – 9 (девет) календарни 

дни. Минималният предложен срок за изпълнение на услугата е 9 календарни дни. 

 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 
Комисията  пристъпи  към разглеждане  на  техническото  предложение  и  проверка  на 

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

В предложението за изпълнение на поръчката (Образец № 6) участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на услугата – 9 (девет) календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора за обществената поръчка. 

- Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок 

за получаване на офертите. 

Техническото предложение на участника започва с таблица, в която са посочени 

поименно предложените експерти - експерт по част „Конструкции“, който ще изпълнява 

функции и на ръководител на екипа, експерт по част „Архитектура“, експерт „Технически 

контрол по част „Конструктивна“, експерт по част „ВиК“, експерт по част „Електроинсталации“, 

експерт по част „ОВК“ и експерт по част „Пожарна безопасност“. В таблицата е представена и 

информация за образователната им степен и квалификация, както и за наличния специфичен 

професионален опит на всеки един от експертите.  

Като отделно приложение № 1 към техническото предложение (образец № 6) е 

представено предложението за изпълнение на поръчката на участника. 



 

 

На първо място в техническото предложение на участника са представени видовете 

дейности и услуги, включени в обхвата на обществената поръчка, отделните етапи на изпълнение 

на всяка от тях и тяхната последователност съгласно техническата спецификация. Посочени са 

сградите в обхвата на поръчката, обхватът на техническото обследване, изискуемото съдържание 

на документите, които ще се изготвят при изпълнение на поръчката – доклади за установяване на 

техническите характеристики на сградите, технически паспорти, екзекутивни архитектурни 

заснемания. Описани са нормативните изисквания, които ще се спазват при изпълнение на 

обществената поръчка и изискванията на възложителя за представяне на крайния продукт.  

Направено е предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на 

изискванията на техническите спецификации и на Възложителя. В табличен вид са представени 

дейностите, които следва да се извършат, посочени са задачите и подзадачите, съпътстващи 

изпълнението на конкретната дейност в обхвата на поръчката. Посочени са допълнителни 

дейности, с цел минимизиране основните рискове, произтичащи от работата с много хора, вкл. 

попълване на анкетни карти от живущите, изготвяне на презентация за собствениците, 

прецизиране на съпътстващите дейности, определяне на график за достъп до самостоятелните 

обекти в сградите, гарантиране сигурността на получената информация.   

Представени са организация за изпълнение на услугата, вкл. разпределение на човешките 

и технически ресурси, условия, методи, похвати и взаимодействие межди отделните експерти 

при изпълнение на дейностите, както и подход и начини за изпълнение на обследванията, 

съобразени с обитателите на сградата.  

Посочени са дейности по управление изпълнението на договора, включващи 

използването на въведената вътрешнофирмена система за управление на проекти, както и мерки 

и дейности по осъществяване на вътрешен контрол с определяне на отговорни лица и 

осъществяването на предварителен и текущ контрол.  

Представена е организация за изпълнение на дейностите при извършване на обследвания 

за установяване на технически характеристики. Към екипа от специалисти участникът предлага 

да включи допълнителни експерти – проектен мениджър и експерт контрол на изпълнението, с 

цел по-добра организация и координация.  

В графичен вид е представен алгоритъм за изпълнение на задачите и дейностите в обхвата 

на поръчката с посочване на отговорния за реализацията на конкретната задача/дейност експерти 

и на изготвения като резултат документ. Описани са задачите и отговорностите на всеки един от 

предложените експерти.  

В графичен вид е представен алгоритъм за изпълнение на задачите и дейностите в обхвата 

на поръчката с посочване на отговорния за реализацията на конкретната задача/дейност експерти 

и на изготвения като резултат документ. Описани са задачите и отговорностите на всеки от 

предложените експерти - ръководител на екипа, експерт по част „Конструкции“, експерт по част 

„Архитектура“, експерт „Технически контрол по част „Конструктивна“, експерт по част „ВиК“, 

експерт по част „Електроинсталации“, експерт по част „ОВК“, експерт по част „Пожарна 

безопасност“, както и резултатите от извършените действия.  

В табличен вид са представени задачите за изпълнение от експертите, тяхната 

последователност, отговорните експерти и процентната им натовареност при изпълнение на 

задачата. 

Техническото предложение на участника продължава с представяне на връзките на 

взаимодействие и субординация между субектите при изпълнение на услугата. Описани са 

четири комуникационни канала – интернет комуникация, GSM комуникация, писмена 

комуникация и устна комуникация. Посочени са документите, които ще се съставят, във връзка с 

осъществяване контрол при изпълнение на дейностите. Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя, вкл. чрез провеждане на срещи и консултации, с цел постигане на качествен 

резултат.  

Участникът представя мерки за превенция и управление на потенциални рискове, 

включително определяне на рискове, оценка на вероятността от настъпване на риска, матрица за 

управление на риска и предлагани мерки за преодоляване/избягване настъпването на рисковете.  



 

 

Представени са документи, доказващи наличния специфичен опит на всеки един от 

предложените експерти.  

 

След  като  се  увери,  че  техническото  предложение  на  участника  отговаря  на 

минималните  изискванията  на  Възложителя,  комисията пристъпи към оценка на 

предложението на участника съгласно критериите за възлагане. Комисията  направи оценка  на  

техническото  предложение по показател  К1 „Професионална  компетентност  на  персонала,  на  

който  е възложено изпълнението на поръчката“.  

Оценка по показател  К1 „Професионална  компетентност  на  персонала,  на  който  

е възложено изпълнението на поръчката“ 

Като прегледа внимателно представените документални доказателства, комисията 

констатира следното за специфичния професионален опит на предложените експерти: 

Експерти на участник „Технострой-

Инвестконсулт“ ЕООД 

Специфичен 

професионален опит 
Доказване на 

изискванията към 

експертите 
брой 

сгради/обекти 

присъдени 

точки 

Експерт по част „Архитектурна“ 

арх. Г. Кирков 
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Експерт по част „Конструктивна“ 

инж. Г. Гаврилов 
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Експерт „Технически контрол по 

част Конструктивна“ 

инж. И. Георгиев 

над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Експерт по част „ВиК“ 

инж. Х. Бъчваров 
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Експерт по част 

„Електроинсталации“ 

инж. М. Чичев  

над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Експерт по част „ОВК“ 

инж. В. Канев 
над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Експерт по част „Пожарна 

безопасност“ 

инж. Т. Иванов  

над 10 10 

Удостоверения за добро 

изпълнение – 2 бр. 

Общ брой точки за експертите: 70  

Съгласно направените констатации комисията единодушно реши да присъди на 

участника „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД 100 точки по показател К1 –„Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“.  

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката на участника е изготвено съобразно 

техническата  спецификация  и  съгласно  приложимата  нормативна уредба.  Техническото  

предложение  отговаря  на  поставените  от  Възложителя  изискания за разработването му в 

частта „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката“, като са посочени всички части, съобразно допълнителните условия към методиката 

за оценка. Представени са задачите и отговорностите, които ще изпълнява всеки един от 

експертите, посочени са резултатите от изпълнението на конкретните задължения на членовете 

на предложения екип. Представени са начини, методи и канали за комуникация между 

Възложителя и Изпълнителя. В допълнение са представени и мерки за превенция и управление 

на потенциални рискове.  

Предложените  от  участника  експерти  получават  максималния брой  точки  /70 т./ съобразно 

таблицата  за  оценка  на  професионалната  им  компетентност,  поради  което  на  участника 

„Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД следва да бъдат присъдени 100 точки по показател К1.  

 

Оценка по показател К2 – Срок за изпълнение 

Участникът получава 100 точки по Показател К2, изчислени по следната формула: 



 

 

К2 = 9/9 x 100 = 100 точки 

Мотиви: Участникът е предложил срок за изпълнение на услугата – 9 (девет) календарни 

дни. Минималният предложен срок за изпълнение на услугата е 9 календарни дни. 

 

3. „ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ“ ЕООД 
Комисията  пристъпи  към разглеждане  на  техническото  предложение  и  проверка  на 

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

В предложението за изпълнение на поръчката (Образец № 6) участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на услугата – 9 (девет) календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора за обществената поръчка. 

- Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок 

за получаване на офертите. 

Техническото предложение на участника започва с описание на целите и очакваните 

резултати от изпълнението на обществената поръчка. Представено е описание на основните 

дейности в обхвата на техническото обследване съобразно техническата спецификация. За всяка 

част от техническото обследване – част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част „ВиК“, част 

„Ел. инсталации“, част „ОВК“ и част „Пожарна безопасност“ участникът посочва поименно 

експерта, който ще бъде ангажиран с изготвянето на съответната част, както и че експертът 

отговаря на поставените критерии от Възложителя. 

В допълнение, участникът посочва, че с цел по-добра координация на екипа ще бъде 

назначен ръководител на екипа, като са описани конкретните задължения, който ръководителят 

ще изпълнява. Направено е подробно описание на съдържанието на всеки един от документите, 

който следва да бъде изготвен в резултат на извършеното обследване. Посочена е приложимата 

нормативна уредба, която участникът ще спазва при изпълнение на дейностите в обхвата на 

поръчката, представени са изискванията на възложителя за представяне на крайния продукт.  

Техническото предложение на участника продължава с представяне организацията на 

работа с представяне на отговорностите на ръководителя на екипа от проектанти, извършване на 

постоянен контрол, преглед и проверка на цялата информация и потвърждаване изпълнението на 

дейностите.  

Представени са процеси по управление на качеството, както и дейности по управление на 

риска. Идентифицирани са потенциални рискове от участника. Описани са дейности по 

осъществяване на мониторинг и отчитане на дейностите, включително и мерки за намаляване 

вероятността от настъпване на рисковете.  

Техническото предложение на участника завършва с таблица, в която са посочени 

поименно предложените седем експерти с позицията в екипа, която ще заемат. В таблицата е 

представена информация и за придобитата образователно-квалификационна степен и наличния 

специфичен професионален опит на предлаганите експерти.  

Представени са дипломи, удостоверения за професионална квалификация на експертите, 

както и документи, доказващи наличния специфичен опит на всеки един от предложените 

експерти.  

 

След внимателно разглеждане и обсъждане на предложението за изпълнение на 

поръчката на „Енерджи Билдинг“ 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 разглеждането на предложението на участника относно показател К1 

„Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ 

бе установено, че същото не отговаря на изискванията на възложителя относно съдържанието на 

тази част от предложението. Липсва описание на задачите и отговорностите на предложените от 

участника експерти за изпълнение на поръчката. Не са посочени резултатите от изпълнението на 

задачите на експертите. В техническото предложение на участника не са включени методи и 

канали за комуникация между Възложителя и Изпълнителя. В табличен вид са изброени 

поименно изискуемите експерти с посочване на образователната им степен, както и придобития 



 

 

специфичен професионален опит всеки един експерт, но в техническото предложение не се 

съдържа никаква информация относно отговорностите на всеки от членовете на екипа, 

резултатите от изпълнението на дейностите, както и методи и канали за комуникация между 

Възложителя и изпълнителя. В т. 9.2 от документацията за участие „Методика за оценка на 

офертите“ са посочени указания от Възложителя за разработването на частта „Професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, а именно: 

„...Предложението за изпълнение на обществената поръчка трябва да включва описание на 

резултатите от изпълнението на задачите и отговорностите на експертите. Предложението 

трябва да съдържа описание на методите и каналите за комуникация между Възложителя и 

Изпълнителя.“ Подчертаните изискуеми елементи липсват в предложението на участника 

„Енерджи Билдинг“ ЕООД.  

Възложителят изрично е посочил, че указанията за разработване на частта предложение 

за изпълнение на поръчката и частта професионална компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката, следва да се разбират като предварително обявени 

условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.  

При констатиране на несъответствие 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 за отстраняване от процедурата. 

 

След извършване на горе описаните действия, комисията направи оценка да допуснатите 

оферти по показатели  К1 - „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“ и К2 - „Срок за изпълнение“, отразена в таблицата, както следва: 

 

№ Участник К1-„Професионална компетентност 

на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“ 

К2 - „Срок 

за 

изпълнение“ 

1. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 100 точки 100 точки 

2. „Технострой-Инвестконсулт“ 

ЕООД 

100 точки 100 точки 

 
Забележка: 

- Показател К1-„Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката“ е с относителна тежест 60 % в комплексната оценка. Максимален брой точки по 

показателя – 100 точки. 

 

- Показател К2 - „Срок за изпълнение“ е с относителна тежест 10% в комплексната оценка. 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.   

Оценките на офертите по показателя се извършват по формулата: 

К2 =  * 100  

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията продължи своята работа по 

обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници.  

Комисията не извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което 

е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници, тъй като има само двама допуснати участници. 

 

 В съответствие с избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в 

настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка 

на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка на офертите, описана в обявата.  

 

№ Участник Оценка - 

К1 

Оценка - 

К2  

Оценка - 

К3  

КО=0.6хК1 + 0.1хК2 + 

0.3хК3 

1. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ 

ЕООД 

100 точки 100 точки 100 точки 100 точки 



 

 

2. „Технострой-

Инвестконсулт“ ЕООД 

100 точки 100 точки 90.31 точки 97.09 точки 

Забележка: 

- К1 – оценка по показател „Професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“  

- К2 – оценка по показател „Срок за изпълнение“, която се определя по следния начин: 

К2 =  * 100  

 

- К3 – оценка по показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“, която се определя 

по следния начин: 

К3 =  * 100  

 

КО = 0.6 х К1 + 0.1 х К2 + 0.3 х К3 – комплексна оценка за всеки участник  

 

След извършване на гореописаните действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, комисията  

 

I. Предлага за отстраняване следния участник: 

- На осн. чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП участника „Енерджи Билдинг“ ЕООД 

 

II. Направи следното класиране: 

- На І-во място: „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД с комплексна оценка – 100 т. 

- На II-ро място: „Технострой-Инвестконсулт“ ЕООД с комплексна оценка – 97,09 т. 

 

III. Предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка обявена по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, да бъде определен участникът, класиран на първо място, а 

именно „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/*          /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
                                1.                  /П/            /Камен Еленков/ 

 

                                2.                  /П/            /Таня Накова/ 

  

                                3.                  /П/            /Мариета Димитрова/ 

 

                                4.                  /П/            /Анелия Миладинова/ 

 

 
Настоящият протокол се състави на 17.03.2020г. в 12:30ч. на основание чл.192, ал.4 от 

ЗОП и се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

УТВЪРДИЛ:        /П/ 

ЗАМ.-К М Е Т:  
/Борис Богданов Борисов,  

Упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 г./ 

 

дата: 17.03.2020г. 
 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки  


