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П Р О Т О К О Л№ 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед №  З-115/02.03.2017г.на Кмета на община
Правец  за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски
надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община
Правец в гр. Правец: „Блок 402, ж.к Север, гр. Правец“, открита с Решение №2 от
01.02.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00100-2016-0002 от 01.
02.2017г.
Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 от
ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от  възложителя и във
връзка с чл.56 ал.1-3 и чл.57 ал.2 от ППЗОП за проверка на техническите предложения за
тяхното съответствие с предварително обявените условия и оценяване на допуснатите оферти
съгласно утвърдената методика.

Днес, 21.03.2017г.в гр. Правец, комисия в състав:

Председател: инж. Парашкева Генчева – гл.експерт „ОПП и П” в  ОбА Правец

Членове:
1. Илиян Радов – правоспособен юрист , външен експерт
2. Снежана Георгиева - счетоводител в  ОбА Правец

се събра в Заседателната зала на Община Правец, находяща се на адрес: Община Правец, гр.
Правец, пл.Тодор Живков № 6, ет.3 в изпълнение на Заповед №  З-115/02.03.2017г.на Кмета
на община Правец  за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране,
упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
на територията на община Правец в гр. Правец: „Блок 402, ж.к Север, гр. Правец“,
открита с Решение №2 от 01.02.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под уникален
номер: 00100-2016-0002 от 01. 02.2017г.
На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи документи
по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участниците в настоящата обществена поръчка, предвид което
изиска допълнително представяне на документи от следните участници:

„СЕТАТЕХ” ЕООД; „ИНЕРКОМ” ЕООД; „БИЛДКОМ БГ” ЕООД;
„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ” ЕООД; „ГАРАНТ 90-ЦОНЕВ И СИЕ” ООД;„ГЕНОВ И КО”
ЕООД

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството на община Правец са
постъпили допълнителни документи отразени в Таблица № 1 съгласно регистъра на
получените документи.
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Таблица №1

I. ПРОВЕРКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№69.00-245
подадена в 09:48 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1505, обл. София, община
Столична, район Оборище, ул. „Богдан” № 5, ет.5, ап.7 представлявано от Мария Любомирова
Рандева – управител.
С Протокол № 1 от заседание на комисията и на основание  чл.67, ал.5 от ЗОП  и във връзка с
чл.62 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изискала от участника да представи в срок от
пет работни дни от получаването на протокола:
1. ЕЕДОП от „Сетатех” ЕООД, където да бъдат отразени коректно горецитираните
обстоятелства.
2. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране.
3.Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 69.00-319от 20.03.2017г.са
представени:
1. ЕЕДОП от „Сетатех” ЕООД, където са отразени коректно горецитираните обстоятелства.
2. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране.
3.Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, счете че от
така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на
участника „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423 не е налице липса на документи и/или
несъответствияс критериите за подбори допуска участника до следващия етап от
разглеждане на офертите, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими
документи и участникът отговоря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие
с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените
критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо
участие в процедурата.

№
по
ред Име на участника

Дата Час Входящ
номерна подаване на

офертата

1. „СЕТАТЕХ” ЕООД 20.03.2017г. 09:10 69.00-319
2. „ИНЕРКОМ” ЕООД 15.03.2017г. 10:27 69.00-

247(2)
3. „БИЛДКОМ БГ” ЕООД 17.03.2017г. 09:40 69.00-310
4 „ГАРАНТ 90-ЦОНЕВ И СИЕ” ООД 20.03.2017г. 16:38 69.00-323
5 „ГЕНОВ И КО” ЕООД 20.03.2017г. 15:38 69.00-322
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2. Участник № 2 „ИНЕРКОМ” ЕООД, ЕИК: 201657531, Оферта с вх.№69.00-247 подадена
в 12:11 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1618, обл. София, община Столична, район
Витоша, ул. „Околовръстен път” № 3, ет.7, ап.72 А представлявано от Гинка Николова
Върбакова– управител.
С Протокол № 1 от заседание на комисията и на основание  чл.67, ал.5 от ЗОП  и във връзка с
чл.62 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изискала от участника да представи в срок от
пет работни дни от получаването на протокола:
1. ЕЕДОП от „ИНЕРКОМ” ЕООД, където коректно да бъдат отразени горецитираните
обстоятелства.
2. Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
3.Копие на валидна “Застраховка за професионална отговорност” за строителя и проектантите.
4. Копия от валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както
следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране
С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 69.00-247(2)от 15.03.2017г. са
представени:
1. ЕЕДОП от „ИНЕРКОМ” ЕООД.
3.Копие на валидна “Застраховка за професионална отговорност” за строителя и проектантите.
4.Копия от валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както
следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране
Комисията на основание чл.67, ал.5 и Чл. 62. ал.1, т.4.  от ЗОП е поискала от Участника
„Документ за доказване на икономическо и финансово състояние, а именно - официална
справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Участникът е представил “Справка за оборотите”,  която е с идентичен обхват и  съдържание
на декларираното в ЕЕДОП (буквално преповтаря текста на посоченото в ЕЕДОП).От
публично оповестените документи по партидата на дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията налични са ГФО за дружество „Грийн Билд БГ“ ЕООД /предишна
регистрация/ , като в тези ГФО не присъства диференциация по приходи, които да дават
информация за реализираните приходи от СМР и/или инженеринг, съответстващи на
критериите за подбор. Видно от публичната информация в централния професионален
регистър на строителитев РБългария е представена информация за произовдствена дейност
която обхваща СМР основно през 2012г и един обект /преустройство на съществуващи
помещения в зала/ през 2015г., като отново не са налични данни за стойности на обектите. В
раздел V от информация в ЦПРС са посочени нетни парични потоци, но те отново не са
диференцирани по видове приходи, така че да може да се установи съответствието с
утвърдените критерии за подбор.
Комисията не приема представената “Справка за оборотите” за съответстваща на еднозначно
изисканата Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата
на поръчката . Представената така наречена от участника “Справка за оборотите” не
може да бъде приета от комисията  поради факта, че същата не е носител на
съдържанието предвидено в Закона и изискано от комисията.
Комисията приема така приложената от участника “Справка за оборотите” като
несъответствие с изискванията на възложителя, тъй като представена по този начин тя не
удостоверява изисканите обстоятелства за участника.
Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, счете че от
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така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на
участника „ИНЕРКОМ” ЕООД, ЕИК: 201657531, Оферта с вх.№69.00-247 подадена в
12:11 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1618, обл. София, община Столична, район
Витоша, ул. „Околовръстен път” № 3, ет.7, ап.72 А представлявано от Гинка Николова
Върбакова– управител , са налице липса на документи и несъответствия с критериите за
подбор и изискванията на възложителя и на основание чл.107 т.1 от ЗОП във връзка с чл.39
ал.1 т.5 от ЗОП, чл. 101 ал.5 от ЗОП и чл.39 ал.1 от ППЗОП и НЕДОПУСКА участника до
следващия етап от разглеждане на офертите, като участник, който не отговаря на поставените
критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена
поръчка, или в документацията.

3. Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№69.00-
250подадена в 15:24 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1202, обл. София, община
Столична, район Оборище, ул. „Цар Симеон” № 26 представлявано от Георги Николов
Георгиев – управител.
С Протокол № 1 от заседание на комисията и на основание  чл.67, ал.5 от ЗОП  и във връзка с
чл.62 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изискала от участника да представи в срок от
пет работни дни от получаването на протокола:
1. ЕЕДОП от „БИЛДКОМ БГ” ЕООД
2. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране.
3.Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 69.00-310от 17.03.2017г. са
представени:
1. ЕЕДОП от „БИЛДКОМ БГ” ЕООД
2. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране.
3.Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, счете че от
така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на
участника „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157 не е налице липса на документи и/или
несъответствия с критериите за подбори допуска участника до следващия етап от
разглеждане на офертите, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими
документи и участникът отговоря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие
с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените
критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо
участие в процедурата.

4. Участник № 4 „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-
251подадена в 15:47 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. Враца, пк 3000, община Враца, област
Враца, ул. "28-ми октомври" No 32, представляван от Стоян Кръстев Цонев –управител.
С Протокол № 1 от заседание на комисията и на основание  чл.67, ал.5 от ЗОП  и във връзка с
чл.62 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изискала от участника да представи в срок от
пет работни дни от получаването на протокола:
1. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,



5

- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране.
2.Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 69.00-323от 20.03.2017г. са
представени:
1. Копия от сертификати за внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент
с обхват на внедрените системи за строителство и за проектиране.
2.Официална справка за  декларираните обороти в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, счете че от
така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на
участника „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД ЕИК: 203769479 не е налице липса на
документи и/или несъответствия с критериите за подбори допуска участника до
следващия етап от разглеждане на офертите, предвид обстоятелството, че са представени
всички необходими документи и участникът отговоря напълно на изискванията за лично
състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на
възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне
участника до последващо участие в процедурата.

5. Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№69.00-255подадена
в 17:06 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1421, обл. София, община Столична, район
Лозенец, ул. „Лозенец” № 15, ет.1, ап. 2 представлявано от Любомир Генов Генов – управител.
С Протокол № 1 от заседание на комисията и на основание  чл.67, ал.5 от ЗОП  и във връзка с
чл.62 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изискала от участника да представи в срок от
пет работни дни от получаването на протокола:
1. Декларация по чл.65,ал.3 от ЗОП  за ангажираност на експерт за всеки от експертите
влизащи в състава на екипа по обслужване на обществената поръчка.
С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 69.00-322от 20.03.2017г. са
представени:
1. Декларация по чл.65,ал.3 от ЗОП  за ангажираност на експерт за всеки от експертите
влизащи в състава на екипа по обслужване на обществената поръчка.
Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, счете че от
така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на
участника „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096не е налице липса на документи и/или
несъответствия с критериите за подбори допуска участника до следващия етап от
разглеждане на офертите, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими
документи и участникът отговоря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие
с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените
критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо
участие в процедурата.

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ
УЧАСТНИЦИТЕ
Отстранени до момента са следните участници:
Участник № 2 „ИНЕРКОМ” ЕООД, ЕИК: 201657531, Оферта с вх.№ 69.00-247

Допуснати до този етап на процедурата са  участници:
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Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245
Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250
Участник № 4 „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№ 69.00-251
Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото
предложение на участниците, което съгласно чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП  следва да
съдържа:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б)предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо;
е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката;

ІІ.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с
изискванията на възложителя за изготвянето.
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, на
основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията проверява дали същите са подготвени и
представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и
техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник,
който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя.
1. Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№69.00-245 подадена в
09:48 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1505, обл. София, община Столична, район
Оборище, ул. „Богдан” № 5, ет.5, ап.7 представлявано от Мария Любомирова Рандева –
управител.
Кратко описание на предложението на участник
Срок за изпълнение на строителството:130(сто и тридесет)
/календарни дни/, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната
площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.
Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект :40(четиридесет) /календарни дни/,
считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Гаранционни срокове за строителните дейност - съгласно предвиденитe в чл. 20 ал. 4 Наредба
N2 2 от 31.07.2003г.
Организация за изпълнение
1.Описание на съществуващото положение – вид и състояние на сградата; около сградна
настилка, козирки и входове, парапети, вътрешни стени и тавани и др.
2. Констатации след направено проучване и обследване – по отношение на сградата - не
удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за
безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и
топлосъхранение.
3.Обхват на възлагане на обществената поръчка – съгласно документацията. Предвидени
основни дейности: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически
проект;Изпълнение на Строително-монтажни работи;Упражняване на авторски надзор.
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I. Организация на работния процес в етапа на проектирането
Основни етапи в изготвянето на работния проект:
Етап 1: Проучвания на съществуващото положение и наличната техническа документация.
Етап 2: Инвестиционно проектиране.
Етап 3: Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект.
В този етап се включват и дейностите по отстраняване на констатирани нередности, ако има
такива.
Обхват и съдържание на инвестиционния проект: Техническият инвестиционен проект ще се
изготви по следните приложими части: Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВК,
Енергийно ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, част- \проектно-сметна
документация.
-Ключови фактори за успешното изпълнение, както и постигане на заложените резултати и
качествено изпълнение на ангажиментите. заложени срокове:
Наличие на персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит; опит в сходни

проекти, ефективно управление и координация на екипите, добра комуникация с Възложителя
и др.
-Обезпечаване на срока и качеството на работния проект чрез:
допълнителни проектанти, разполагащи с пълна проектантска правоспособност и също богат
опит при изпълнение на съответната проектна част /в случай на нетрудоспособност на член на
екипа/; използване на специализиран софтуер;внедрени системи за управление и др.
> Начин на комуникация с Възложителя:
Моделът на управление за настоящия проект има йерархична структура, начело на която в
етапа на проектиране стои водещият проектант.
За добрата информираност на Възложителя ще се изготвят доклади на напредъка, които ще
обхващат основните моменти при изпълнението на проекта.
> Съгласуване на изготвения технически инвестиционен проект:
Нашите специалисти се събират, преглеждат проекта и го представят за съгласуване от
Възложителя и от строителния надзор в проектирането, с когото Възложителят е сключил
договор, при наличие на такъв. Техническият проект ще бъде надлежно съгласуван с всички
експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ.
Осигуряване на качествено изпълнение на проекта:
Качественото изпълнение на проектите се гарантира от квалификацията на екипа от
проектанти, техният опит в изпълнението на подобни обекти и разработените и въведени
процедури за управление на качеството във връзка с ISO 9001:2008
> Осигуряване на контрол на качеството при изработване на инвестиционния проект
чрез:
- Всеки екип от проектанти има в състава си контролен инженер по специалността;
- Всяка част на проекта, за всяка фаза на проектирането се подписва от: проектант и
контролен инженер от екипа проектанти и др.
Мерки за осигуряване на качество на изпълнението- следене за относими промени в
законодателството, следене за спазване на сроковете спрямо графика и др.
Организационна структура за управление на ресурсите. Задължения и отговорности на екипа.
Взаимовръзка.
Представен екип от проектанти в съответствие с изискванията на документацията.
Визуализирана е организацията на проектантския екип, вътрешните му връзки и
взаимовръзката с Възложителя чрез схема.
Отговорности и задължение на проектантите: описани са отговорностите и задължения на
проектант по част Архитектура и като водещ проектант, по част Констуктивна, част Електро,
Топлоснабдяване, отопление, вентилация, климатизация, газификация, ВиК, Технически
контрол по част „Конструктивна“,ПБ, ПБЗ, ПУСО.
Упражняване на авторски надзор - С осъществяването на надзор от проектантите - автори на
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отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на
архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на
проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Описани са случаите, когато
е необходимо упражняването на авторски надзор след писмена покана от Възложителя.
II. Организация на работния процес в етапа на изпълнение на възложените
СМР
Етапи на изпълнение на строителството:
1.Подготовка на строителната площадка – изграждане на временна строителна база, ситуиране
на постройките, поставяне на табели и др.
2.Доставка на материали и оборудване - ще бъдат подложени на повторен идентификационен
контрол вкл.: външен вид, фабрично обозначение, място на производство, пореден
производствен номер, обозначение в съответствие с плана за полагане, евентуални
увреждания по време на транспортирането и др. Освен визуален контрол ще се извършва и
контролно изпитване чрез вземане на случайни проби ; проверяват се съпътстващите
документи.
3.Изпълнение на ремонтни и строително-монтажни работи;
- Видове дейности с описание на моментното състояние и изпълнението: ЕСМ В1 - Топлинно
изолиране на външните стени; ЕСМ В2 - Подмяна на старата дограма със система от
PVCпрофил и стъклопакет; ЕСМ ВЗ - Топлинно изолиране на покрива; ЕСМ В4 - Топлинно
изолираме на пода; задължителни мерки – от технически паспорт.
- Обезпечаване на срока за изпълнение на СМР чрез:- Групиране на СМР като са
определени технологичните екипи за изпълнението им и тяхната продължителност;
Дефинирани  връзки между видовете работи, така че да се определят критичните пътища и
резервите от време и др.
Ключови фактори за качественото изпълнение на възложените видове СМР- Непрекъснато
управление на проекта за ефективност, директна координация на всички технически лица и
експерти; Ефективна координация между екипа на Изпълнителя и съответните представители
на заинтересованите страни  и др.
Организационна структура за управление на ресурсите в етапа на строителството
Организационна структура и взаимовръзка в етапа на строителството – предложена схема на
разпределение на ръководно експертния екип и взаимоотношенията с други участници в
процеса.
Разгледани са основни задължения и отговорности на експертите, както следва: Технически
ръководител – в качеството му и на ръководител на екипа по изпълнение на СМР; Специалист
контрол на качеството; Специалист - длъжностно лице по безопасност и здраве;
Разпределение на строителните специалисти:
Изолаторджия;Монтажник дограма ; Монтажник; Раб. покривни работи; Зидаро-мазач.
Комуникация между участниците в изпълнение на строителния проиес
Трудовите ресурси, предвидени за изпълнение на СМР са разпределени и организирани в
Работни звена. Отделните работни звена са групирани в Работни екипи на принцип „Вид
СМР”. Комуникацията между тях се осъществява чрез Приемателно предавателни протоколи
за предаване и приемане на работните площадки, както и актовете и протоколите, предвидени
с Наредба №3.
В процеса на изпълнение на предмета на поръчката взаимоотношенията с представителите на
Възложителя и различните участници ще се осъществява чрез срещи /предхождащи
строителството, в хода на работа и други/ и съответно съставяне на протоколи и доклади в
хода и за напредването на извършените видове СМР.
Представено описание на основни материали за влагане и минимално изискуема механизация.
Технология на изпълнение на основни видове строителн-монтажни работи, разбити по
отделни задачи. Отговорности и задължения на отговорните експерти. Разпределение на
ресурсите
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Монтаж и демонтаж на фасадно скеле – описание на работите; посочени отговорни експерти и
задълженията им. В таблична форма са представени необходими ресурси – персонал,
материали, оборудване.
Полагане на топлоизолация - описание на работите; посочени отговорни експерти и
задълженията им. В таблична форма са представени необходими ресурси – работна сила,
материали, оборудване.
По аналогичен начин се разглеждат и другите дейности.
Последователност в изпълнението на СМР: Изпълнението на съответните СМР ще следва
последователност, която е разгледана в предложения линеен график за изпълнение на
строително-монтажните работи за обекта.
Текущ контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи - система от
оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните
строителни работи. Представени етапи на системата.
Мерките за контрол и управление на качеството включват:
Задачи на ръководството за изпълнение на строителния обект (политика в областта на
качеството, организация);Система за документиране и планиране; Документация за
изисквания и тяхната изпълнимост; Качество по време на разработка на проекта (планиране,
компетентност, документация, проверка, резултат, изменения).; Качество по време на
закупуване и доставка на материалите (документация, входящ контрол) и др.
Вътрешен контрол – включва:
- контрол на качеството на доставените материали,
- контрол на количествата на изпълнените СМР,
-контрол на качеството на изпълнените СМР
Отговорник за осъществяване на контрола – специалист Контрол на качеството като са
описани дейностите, които са му вменени.
Представен списък на относими нормативни актове.
4.Въвеждане в експлоатация.
Гаранционните срокове започват да текат за всеки обект от деня на въвеждането му в
експлоатация (издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация).
- Отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок
Други дейности, необходими за повишаване качеството на изпълнение на поръчката
- Предприемане на мерки за намаляване на затрудненията за ползващите и/или
обитаващите сградата при изпълнение на възложените СМР;
- Анализ и оценка на рисковете, които могат да възникнат по време на изпълнение на
предмета на поръчката и предложение на мерки за тяхното намаляване;
- Предвиждане на мерки за опазване на околната среда по време на строителството.
Предприемане на мерки за намаляване на затрудненията за ползващите и/или обитаващите
сградата при изпълнение на възложените СМР
Затруднения на местното население:
-Физически достъп;
-Достъп до комунални услуги (водо-, електроснабдяване, топлоснабдяване).
-Неудобства, причинени от външната среда
Мерки за намаляване на затрудненията:
Поставяне на  информационни, указателни и др.табели; осветление на опасни участъци;
организиране на срещи за съгласуване със засегнати страни; поставяне на информационни
бележки, звукоизолиращи бариери и др.
Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите
на ежедневието по време на изпълнението на договора
Мониторингът ще се извърши от специално формиран екип, включващ и участие на
Възложителя и представители на други заинтересовани лица.
Важна стъпка в реализацията на обекта е извършването на периодичен мониторинг и оценка
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на постигнатия напредък в изпълнението на заложените цели и предприемането на
коригиращи и превантивни мерки при необходимост. Отговорността за това е на Изпълнителя
и като резултат включва: констатации, изводи, препоръки и поуки, извлечени от опита на
Изпълнителя.
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки
> Проверка на изпълнението и спазване на сроковете за изпълнение на проекта и
договора.
> Проверка на процедурите за изпълнение на проекта и договора за изпълнение за
обществената поръчка; и др.
Анализ и оценка на рисковете, които могат да възникнат по време на изпълнение на предмета
на поръчката и предложение на мерки за тяхното намаляване
Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението и допринася за
доброто управление и постигане на разумна увереност, че ще бъдат постигнати целите на
проекта. От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприеме като задача
от всяка заинтересована страна.
В част проектиране: Несъответствие на посочения в Техническото задание обхват и
съдържание на техническия проект с нормативната уредба в областта на проектирането;
Неспазване на срока на изпълнение на обществената поръчка.
При изпълнение на СМР- Забава при стартиране на работите; Изоставане от графика при
текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и
предаване на обекта.
Предложени мерки за опазване на околната среда по време на строителството:
-Свързани с опазване на почвите в района на строителната площадка – контрол на
строителната механизация и транспортни коли и др.
- свързани с опазване чистота на въздуха ;
- опазване на биоразнообразието и тн.
В Приложение към подробен линеен график за видове СМР е представена Работна програма
съдържаща : организация на работния процес при изпълнение на СМР; технология на
изпълнение на предвидените СМР; организационна структура на управление на ресурсите и
др.
След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя
предвид което реши:  Допуска Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта
с вх.№69.00-245 до последващо разглеждане и оценяване на офертата, предвид
обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими
документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от
ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя. Съответствието с
изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на
комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

2. Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№69.00-
250подадена в 15:24 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1202, обл. София, община
Столична, район Оборище, ул. „Цар Симеон” № 26 представлявано от Георги Николов
Георгиев – управител.
Кратко описание на предложението на участник
Срок проектиране - 30 /тридесет/ календарни дни
Срок изпълнение на СМР – 120 /сто и двадесет/календарни дни
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Описание на обекта
Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Правец. Сградата се състои от три секции,
съответно вх. А. вх. Б и вх. В. Със застроена площ от 683.00 м.
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Мерки за изпълнение на СМР, които са предписани в техническите паспорти  и в Доклад за
обследване за енергийна ефективност
1. Описание на енергоспестяващите мерки
- ЕСМ В1 - Топлинно изолиране на външните стени;
- ЕСМ В2 - Подмяна на старата дограма със система от РVС профил и стъклопакет
- ЕСМ ВЗ - Топлинно изолиране на покрива
- ЕСМ В4 - Топлинно изолираме на пода
2. Задължителни мерки от техническия паспорт - изброени
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на обществената поръчка е разделено на три основни дейности:
- Изготвяне на Инвестиционен проект - проектиране на сградата;
- Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
- Изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/ на обекта - строителство

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕТО
І.1. ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
- основни мерки за организация на работата /в таблица/: Добре планирано съставяне на екипа
и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството; Отзивчивост, гъвкавост и
желание за адаптация към специфичните условия; диалог и партньорство; и др.
І.2. НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ – изброени данни и документи за изработване и
одобряване на проекта
І.3. НОРМАТИВНА УРЕДБА - посочена относима нормативна база.
І.4. ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА
І-ви етап - Мобилизиране на екипа от проектанти, ангажирани за изпълнение на поръчката,
проучване на наличните изходни данни;
ІІ-ри етап – Изготвяне на идейна концепция, която се съгласува с Възложителя и СС.
Актуализация на подложката;
III-ти етап – Разпечатване на готовата документация и предаването ѝ на Възложителя.
Ключовите моменти, включени във всеки етап, взаимовръзка между отделните дейности:
I-ви етап е насочен към екипа ангажиран по изпълнение на проекта и цели неговата
мобилизация.
- запознаване на колектива с наличната техническа документация;
- Организиране на първа работна среща и др.
Логическа обвързаност с останалите дейности
Настоящата дейност е основополагаща за изработването на качествен инвестиционен проект
на фаза работна по всички части като от изпълнението зависи II-ри етап. Осъществява се
непрекъсната комуникация и взаимодействие с Възложителя и заинтересованите стран с цел
безпроблемно изпълнение.
• Ключови моменти
извършване и анализиране на съществуващото положение и нормативните изисквания.
• Очаквани резултати и продукти
Анализирани и оценени данни, документи и др. Извършено архитектурно заснемане и т.н.
II-ри етап
-изготвяне на идейна концепция на сградата
- изготвяне на икономически целесъобразен инвестиционен проект във фаза "работен проект”-
съдържание по отделните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВК,
Енергийна ефективност, ПБ, ПБЗ, ПУСО, Проектно-сметна документация.
• Логическа обвързаност с останалите дейности
II-ри етап приключва с окомплектоване на инвестиционния проект, позволяващо
безпрепятствено съгласуване на проектите с необходимите инстанции.
• Ключови моменти
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- координирането и съгласуването на инвестиционния проект по всички части.
• Очаквани резултати и продукти
Изработен в необходимия обем, проектни части и с необходимото съдържание инвестиционен
проект.
III-ти етап:
Инвестиционния проектсе предава на Възложителя с приемно-предавателен протокол. Внася
се за съгласуване с експлоатационните дружества и други съгласувателни инстанции,
контролни органи.
• Логическа обвързаност с останалите дейности
Дейността е логически обвързана с II-ри етап, тъй като представлява последващ контрол по
отношение на законосъобразността на изработения инвестиционен проект.
• Ключови моменти
- изчерпателно идентифициране на всички контролни органи и експлоатационни дружества.
• Очаквани резултати и продукти
Изработен и предоставен на Възложителя и съгласуван инвестиционен проект.
І.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ ЕКИПА ОТ
ПРОЕКТАНТИ НА НИВО ОТДЕЛНА ЗАДАЧА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
Посочено от участника е разпределение на отговорностите и задълженията на проектантския
екип на ниво задача, съобразно разгледаните етапи /включително ангажиментите на
Ръководителя – проектант по част Архитектура/.
І.6. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ,
С КОИТО ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ЕТАП
ПРОЕКТИРАНЕ:
- подход при изпълнение, критерии и методи, внедрени във връзка с ISO 9001 и ISO 14001.
Вътрешен контрол се осъществява под ръководството на водещия проектант по част
Архитектура като евентуалните изменения се оценяват от експерт, изготвящ първоначалната
разработка по етапите.
І.7. НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
За навременната комуникация е предложена за  изготвяне контактна листа с имената,
телефоните и е-майл адресите на представителите на страните, заинтересовани по оговора.
Кореспонденцията е в писмена форма, а координацията се осъществявя чрез работни срещи,
телефонни разговори.
І.8. КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Осъществяването на  съгласуване е както между отделните специалисти в процеса на
проектиране, така и с междинни съгласувания и консултации със сдружението на
собствениците/СС/ и Възложителя по посочените начини.
І.9. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
Участникът е представил към всеки етап и съответните му задачи необходимото оборудване и
материали.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Изпълнителят декларира упражняване на  авторския надзор по време на строителството,
посредством проектантите по отделните части. Разгледани са случаите, налагащи присъствие
на проектант на обекта.
ІІ.1. ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЕКИПА – във връзка с авторския надзор са
разписани отговорности на всеки член на проектантския екип.
ІІ.2. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВСИЧКИ
ЧАСТИ

- посочени необходими материали на екипа за успешно изпълнение на дейността
- посочена техника и оборудване за осъществяване на надзора.



13

ІІ.3. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ,
С КОИТО ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ЕТАП
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Предвид пряката обвързаност на двете дейности /изготвяне на проекта и авторски надзор/ и
изхождайки от факта, че лицата пряко осъществяващи въпросния вътрешен контрол са едни и
същи, то е предложен и  същия подход за гарантиране на качественото и навременно изпълнение
на дейността.
ІІ.4. НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Добрата комуникация, за която е отговорен Ръководителят на екипа, между проектантския
екип и Възложителя, между екипа и СС, както и между отделните проектанти е много важна
за постигане на желания резултат и се осъществява чрез периодични срещи.
ІІ.5. КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Подходът и организацията на работата са ориентирани към екипна работа и сътрудничество
между експертите и с Възложителя аналогично на предходната дейност.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЕТАПИ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ
ОТДЕЛНИТЕ КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ

ІІІ.1. Организация за изпълнение на СМР
- представени от участника основни принципи и методи при изпълнение на

строителството
ІІІ.2. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
-Представена е от участника организация на ръководния персонал в съответствие с
изискванията с разгледани ръководни функции на Техническия ръководител.
- Представена е организация на работния процес  на изпълнителския състав.
- описани са организация на доставките, механизацията, съставянето на документацията.
ІІІ.3. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ
ОТДЕЛНИТЕ КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
Етапи на изпълнение:
- подготвителни дейности – организиране на строителна площадка, обособяване на работно
място
- същинско строителство с предложен смесен подход от успоредния(паралелен) метод и
последователния(цикличен) метод.  Описание на технологичната последователност и
обвързаност на СМР.
- почистване на площадката и предаване на обекта с Акт 15
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР – осигурена чрез изчисляване на
показателите: норма време, трудоемкост.
ІІІ.4. КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В
СТРОИТЕЛСТВОТО
- идентифицирани са заинтересованите страни и е описана комуникацията мужду тях
формално и неформално чрез срещи, е-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки,
телефонни обаждания, доклади и други.
- визуализирана е организацията на комуникацията чрез схема на връзките и
взаимодействията.
ІІІ.6. ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР, С
ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ (МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ)
1. Топлоизолиране на покрива на сградата - описание на изпълнението, изброяване на
необходими материали, инструменти и техника, което е посочено по аналогичен начин и за
останалите дейности и видове работи.
2. Организация и технология на изпълнение на армирана циментова замазка
3. Тенекеджийски работи - технология на монтаж на обшивки от поцинкована ламарина
4.Третиране на местата с липсващо бетоново покритие и следи от течове
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5.Технология на очукване и възстановяване на компрометирана мазилка
6.Технология на полагане на топлоизолационна система
7.Подмяна на дограмата
8.Дейности по балконски парапети
9.Изпълнение на топлоизолация по под
10.Подготвителни дейности преди цялостното боядисване на общите части във входовете
11.Бояджииски работи
12.Изпълнение на работите по Електро инсталация
ІІІ.7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ – ОБЩО И ПО ЗАДАЧИ
- общи задачи и отговорности на техническия ръководител на обекта
- задачи и отговорности на основните експерти – специалист контрол по качеството,
специалист ПБЗ,
- отговорности на друг персонал
Конкретни задължения и отговорности по дейности и съответните им задачи, съобразени с
посочените етапи и графика– представени в таблица, съдържаща наименование, времетраене,
отговорни експерти със специфични задължения.
ІІІ.8. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
В таблица е посочен изпълнителски състав, с посочване на квалификация и броя, необходим
за изпълнение на всяко СМР, времетраене и отговорен експерт.
Участникът е представил и: Организация и план на доставките, складиране на материалите и
Организационен план на строителното оборудване и механизация.
ІІІ.9. MЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕКИПА ОТ
ЕКСПЕРТИ, С КОИТО ДА СЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
Представени от участника три типа контрол – предварителен, текущ, последващ.
Контролът  върху изпълнението се подразделя по отношение на честотата на дневен и
седмичен.Обекти на контрол са Измерване на количества и обеми за видовете работи;
качеството на изпълнените СМР; спазване на План за безопасност и здраве и др. Текущ
контрол на строителството на обекта е предвидено да се упражнява от Технически
ръководител на обекта, Координатора по безопасност и здраве и Отговорника по контрола на
качеството.
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
- описание на входящ, операционен и текущ и приемателен контрол по отношение на начина и
мерките за осъществяването им.
Представени са: Метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и
корекция; Контрол по логистиката / ритмичността на доставки на основните видове
материали;
Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на
СМР чрез Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строително-монтажната
програма на обекта.
ІV. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ПРЕВЪЗХОЖДАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Допълнителни организационни мерки, приложими към всеки етап.
1.Създаване на контактна работна група
- съставена от представители на ангажираните по отношение на поръчката страни с
поддържане на ежедневна връзка с цел гъвкавост и оперативност при вземане на решения.
Изброени са ползите и е описана приложимостта.
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2. Създаване на динамичен електронен регистър на текущите проблеми - за въвеждане на
възникнали проблеми, за които не може да се вземе решение веднага и изискват проследяване.
Представена обосновка по отношение на полезност и приложимост.
3. Оборудване  на временно работно място на обекта - за създаване на помощен оперативно-
административен център на разположение на служителите на строителя под наблюдение и
ръководство на Техническия ръководител. Представена обосновка по отношение на полезност
и приложимост.
Представена работна програма като приложение към графика, съдържащаорганизация на
работния процес при изпълнение на СМР и технология на изпълнение на предвидените СМР.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя
предвид което реши:  Допуска Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157,
Оферта с вх.№69.00-250 до последващо разглеждане и оценяване на офертата, предвид
обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими
документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от
ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя. Съответствието с
изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на
комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

3. Участник № 4 „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-
251подадена в 15:47 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. Враца, пк 3000, община Враца, област
Враца, ул. "28-ми октомври" No 32, представляван от Стоян Кръстев Цонев –управител.
Кратко описание на предложението на участник
Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти.
Срок за изпълнение на строителството: 130 (сто и тридесет) /календарни дни/, считано от
датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на
строителната линия и ниво на строежа.
Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект 40 (четиридесет) /календарни дни/,
считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

I. НОРМАТИВИ
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка „Гарант-90-Цонев и
сие” ООД ще съблюдава спазването на приложимата нормативна уредба, която е изброена.
ІІ.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Основна цел на настоящата обществена поръчка е реализацията иа мероприятия, касаещи
основен ремонт на съществуващата сграда, относно подобряване на енергийните й
характеристики или на ремонтираната част от тях така, че да съответстват иа минималните
изисквания за енергийна ефективност, доколкото това е технически, функционално и
икономически осъществимо.
Същевременно е това се цели постигане на намаляване потреблението на енергия, стимулира
се подобряване на енергийните характеристики на сградата и повишаване на жизнения
стандарт и комфорт иа живущите в нея.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРЕДВИЖДАНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Предвиждани енергоефективни мерки, които ще бъдат постигнати с проектното решение.
- ЕСМ В1 -Топлинно изолиране на външните стени
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- ЕСМ В2 - Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и стъклопакет
- ЕСМ ВЗ -Топлинно изолиране папокрив
- ЕСМ В4 - Топлинно изолиране на пода
- Задължителни мерки, които предвижда за изпълнение, съгласно изискванията на
Техническия паспорт на сградата и Техническата спецификация на Възложителя.
IV ОПИСАНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА. ЕТАПИ НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТА. КЛЮЧОВИ
МОМЕНТИ ПО ВРЕМЕ. ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
 ПОДГОТОВКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
 СЪСТАВ НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТАНТИ
Описани са задълженията на отделните проектанти по части.
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ
С цел качествено и навременно изпълнение на обществената поръчка, както и постигане на
поставените цели и очакваните резултати, екипът на „Гарант-90-Цонев и Сие” ООД ще
извърши поставената задача в срок от 40 (Четиридесет) календарни дни от 1-вия до 40-тия ден
след подписване на договора за възлагане в следната последователност като извърши и
следните дейности:
ДЕЙНОСТ1: Управление на изпълнението на договора.
ДЕЙНОСТ2:Запознаване с обема и съдържанието на обществената поръчка.
ДЕЙНОСТ3: Изготвяне на работен проект по всички необходими части.
ДЕЙНОСТ4: Окомплектоване, съгласуване и предаване на окончателния работен проект.
ДЕЙНОСТ5: Авторски надзор.
Обосновка и описание на дейностите и задачите, които ще бъдат изпълнени от Екипа от
проектанти, както и отговорните за изпълнението им по съответните части.
 КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА
Предвидената организация за изпълнение на проектирането включва декомпозирана работна
структура (дърво на задачите) за изпълнението на отделните дейности и осигурява надежден
механизъм за периодичен преглед и (при необходимост) актуализиране.
Предвидени са ресурси за изпълнение на проектантските дейности.
 Вътрешен контрол при проектирането – механизми за преодоляване на потенциални
проблеми – текущ мониторинг, вътрешен преглед, процедури за оперативен контрол,
управление на риска.
Основни изисквания, които ще бъдат спазвани при проектирането
Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, ще включват:
> всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за
енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна
ефективност;
> съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението, на които не
може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
В инвестиционния проект ще се предвидят продукти (материали и изделия, които
съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България
нормативни актове.
Основни изисквания, които ще бъдат спазвани при осъществяването на авторския надзор
- Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след
получаване на писмена покана от Възложителя;
- За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.
КОМУНИКАЦИОНЕН ПОТОК
Всички действия на екипа на ще бъдат предварително съгласувани с определените от страна
на Възложителя служители. Комуникацията с Възложителя ще бъде осъществявана от
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Ръководителя на екипа (Архитекта) от страна на Изпълнителя, като бъдат съблюдавани всички
изисквания на сключения договор, както и изискванията за оптимално използване на
ресурсите на Възложителя, включително избягване допълнително натоварване на неговите
експерти във връзка с изпълнението на дейностите по договора.
Представена е органиграма за взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници от
проектантския екип и Възложителя при изпълнението на обществената поръчка.
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ПО ВСЯКА ПРОЕКТНА ЧАСТ И ТЯХНАТА ВЗАИМНА
ОБВЪРЗАНОСТ
Проектната документация ще включва: всички детайли за изпълнението на СМР, с подробно
описание на материалите, технологии (начините на изпълнение) и изчисления, обосноваващи
проектните решения по части и съответните обяснителни записки. Обемът и съдържанието на
документациите и приложените към тях детайли ще включват необходимите части, съгласно
предписаните ЕСМ и мерките предписани в техническото обследване.
 РАБОТЕН ПРОЦЕС И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОТ ПРОЕКТАНТА
Съгласно условията на тръжната документация за обекта предмет на поръчката, ще бъде
изготвен работен инвестиционен проект, за който след разглеждането и приемането му от
Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) да може да бъде издадено разрешение
за строеж.
Описано е съдържание на отделните проектни части.
Участникът е включил Общ времеви график за проектиране, в който са включени проектните
части, Съгласуване и Подписване на Акт обр. 2а, като в антетката са разписани по вертикала
„проект“, по хоризонтала „работни дни“.
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност ще се извършва в
съответствие с част III „Строителство” от ЗУТ и ще започва след издаване на разрешение за
строеж от компетентните органи (Главния архитект на Община Правец) при представена
техническа документация с оценено съответствие.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на Обекта, предложен от „Гарант-90-
Цонев и сие” ООД, е 130 (Сто и тридесет) календарни дии, считано от датата на подписване на
Протокол, обр. № 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, за откриване на Строителната площадка.
Направено е описание иа организацията на строителната площадка
Всички строителни дейности по основния ремонт на сградата ще бъдат изпълнявани при
спазване на фирмената политика за опазване на околната среда.
VІ. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ
 ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО
ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
По време на изпълнение на строително - монтажните работи „Гарант-90-Цонев и сие” ООД,
ако бъде избран за Изпълнител на строежа, ще спазва изискванията на нормативните
документи, които са изброени.
Дейности по организация изпълнение на строителството:
• Планиране:
• Доставки и логистика:
• Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда:
• Мобилизация
Подход, етапи, под етап и и дейности по време на изпълнение на строителството
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Основният ни подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните принципи:
• Правилото за изпълнение „отгоре-надолу", т.е. от покрива към най“ долно ниво, с
възможност за паралелна работа както на покрива, така и на по-долните нива;
• Едновременна работа от еднотипен характер на всички нива е приоритет на по-горните,
когато е възможно и технологията на изпълнение го позволява;
• Правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите СМР
да предхождат довършителните СМР.
VIIІ.КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Контролът ще се осъществява от:
- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- Собственикът, чрез упълномощен представител;
- Технически експерти на Общината в качеството й на Възложител, които ще осъществяват
проверки на място.
ІХ. МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
СТРОИТЕЛНИЯ ЕКИП (ЕКСПЕРТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ), ГАРАНТИРАЩИ
КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Основният контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи ще се изпълни
съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя, Техническия проект и
Нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес под прякото
ръководство и контрола на Специалиста - контрол на качеството и ще се гарантира от
Сертифицираната Системата за управление на качеството в дружеството, съответстваща на
международния стандарт ISO 9001:2008.
Мерки за качествено, срочно и устойчиво изпълнение на строителните дейности на обекта:
а) Контрол върху строителните материали, оборудване и други стоки;
б) Контрол на качеството на изпълнение на строителните дейности;
Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един
момент.
Мерките, които се предвиждат за обезпечаване на качественото изпълнение на строителните
дейности са:
- Контрол върху качеството на изпълнение на отделните СМР;
- Регулярни лабораторни изпитвания;
- Контрол на завършените работи;
- Методи за отчетност.
Х.СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА
Съобразно предвидените строително-монтажни работи в проекта и Техническата
спецификация сме предвидили строителна механизация и оборудване, които отговарят на
нуждите на строителния процес и изискванията на Възложителя.
Проследяване на чуждо оборудване
Ще се реализира непрекъснато наблюдение всяка седмица за производителността на чуждо
оборудване, което ще бъде контролирано от служител на Изпълнителя, който с непрекъснати
дейности ще информира отговорното лице, а той от своя страна ръководителя на обекта и
ръководството, за да се предприемат навреме необходимите мерки ако има отклонение от
целите и изпълнението, или да се предвидят възможни отклонения, ако има инцидент, които
се нуждаят от разрешаване.
Анализ на алтернативите
При изготвяне на работния план са проучени всички възможни комбинации и последици на
изпълнение на основните звена на обекта, е цел да се даде възможност за адаптиране на
същите към реално време. Конкретно, съвместното предприятие има допълнителни и
допълващи средства, които може да пусне в експлоатация на обекта, за да се покрият всички
възможни закъснения поради забавяне.
По — специално, съвместното дружество разполага с:
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> Алтернативни фирми с валидни инструменти за осъществяване на предвидени работи, с
които сме в контакт и от които могат да се ползват средства, ако в определен момент се
наложи. Тези компании могат също да покриват значителни закъснения в случай, че е
необходимо да се увеличи производството, за да се възстановят евентуални закъснения.
> Машини собственост - Собствеността на тази техника ни позволява да се гарантира, че
ще се справим с неочаквани проблеми възможно най-бързо и ефективно.
XІ. ОРГАНИЗАЦИЯ,, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТЕН ЕКИП,
ОПРЕДЕЛЕН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЕКТА
- Разписани са отговорностите и задълженията на ключовия експертен екип – технически
ръководител, специалист контрол по качеството, специалист – длъжностно лице по
безопасност и здраве
- Организация на работата на екипа експсрти/технически лица и изпълнителския
състав/строителни работници
 СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ/ВЕРТИКАЛНА ЙЕРАРХИЧНОСТ М/У РЪКОВОДНИЯ
ЕКИП И РАБОТНИЦИТЕ – представена е органиграма.
XIІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Неразделна част от комуникационния пропее между Възложителя и участника ще бъде:
- отчитане на състоянието;
- отчитане на напредъка;
- прогнозиране;
- отчета на изпълнението.
Общата организация
Общата организация за изпълнението в договора може да се обособи на следните елементи:
• Подход за управление и контрол;
• Упълномощени представители;
• Документиране на взаимодействието;
• Провеждане на работни срещи.
 СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП И КОМУНИКАЦИЯ
МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
XIIІ. ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СИТУАЦИИ
ПО ПРЕКЪСВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТ СТРАНА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И/ИЛИ ПРИ ПОЕТАПНО ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ
XV. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
XVІ. МЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА CMP, КАСАЕЩИ СОЦИАЛНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАМАЛЯВАЩИ НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪРХУ КРЪГА ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА
Разгледани са възможните проблеми и ограничения и тяхното предотвратяване
ХVІІ. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
XVIІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАШ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА
XІХ.ОЦЕНКА НА РИСКА
Разгледани са възможни при изпълнението на договора рискове. Описани са оценка,
контролни мерки, мерки по предотвратяване и недопускане настъпването на риска, мерки по
отстраняване и управление на риска.
Приложен е Подробен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и
разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена диаграма
на работната ръка и механизацията. Към линейния график е приложена Работна програма за
изпълнение на строителството.
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След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то НЕ съответства на предварително обявените условия на поръчката и
утвърдените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, като поради това и на
основание чл.107 т.2 б. «а» от ЗОП във връзка с чл.39 ал.1 т.5 от ЗОП, чл. 101 ал.5 от ЗОП и
чл.39 ал.1 от ППЗОП комисията го предлага за отстраняване и не го допуска до разглеждане,
оценяване и класиране на по следващ етап от процедурата.
Мотивите на комисията за това са следните:
Съгласночл. 101 ал.5 от ЗОП : «При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се
придържа точно към обявените от възложителя условия“, както и чл.39 ал.1 от ППЗОП : «При
подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са
длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Съгласно чл.39 ал.1 т.5 от ЗОП
документацията за обществена поръчка трябва да съдържа проект на договор, при което всеки
от участниците в изпълнение на чл. 39 ал.3 т.1 б. „в“ от ППЗОП представя декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
Съгласно предварително обявените условия на възложителя, участникът следва да представи
срок за изпълнение в календарни дни. Участникът е заявил Срок за изготвяне на технически
инвестиционен проект 40 (четиридесет) /календарни дни/, считано от датата на сключване на
договора за изпълнение на обществената поръчка. Едновременно с това в разработената от
него организация на дейностите (в частта проектиране) участникът е представил общ времеви
график за проектиране, в който са включени проектните части, Съгласуване и Подписване на
Акт обр. 2а, като в антетката са разписани по вертикала „проект“, по хоризонтала „работни
дни“ разграфени непропорционално до 40. Не може да се изведе съответствие с оферираните
40 календарни дни с 40 работни дни. Това се явява некоректно офериране от страна на
участника, при което съгласно чл.5 ал.2 от проекто-договора към обществената поръчка е
записано изрично: В срока по ал.1 не се включва периода, от датата на предаване на
изработения инвестиционен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до датата на подписване на
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и
осигурена възможност за започване на изпълнението. Отделно от това в представения линеен
календарен график от 30 до 40 ден е предвидено окомплектоване, съгласуване и предаване на
изготвения проект, докато в графика към разработката 39 и 40 ден са предвидени за
подписване на Протокол №2а, което се припокрива за един ден с процеса на съгласуване – без
изобщо да се отчита необходимостта от издаване на разрешително за строеж. Срокът на
изпълнение е съществен елемент от процеса на договаряне и противоречия в неговото
офериране са недопустими.
Също така в своето предложение участникът разглежда анализ на алтернативи, където
заявява:
… Проследяване на чуждо оборудване
Ще се реализира непрекъснато наблюдение всяка седмица за производителността на чуждо
оборудване, което ще бъде контролирано от …
Конкретно, съвместното предприятие има допълнителни и допълващи средства, които
може да пусне в експлоатация на обекта, за да се покрият всички възможни закъснения
поради забавяне.
По - специално, съвместното дружество разполага с:
> Алтернативни фирми с валидни инструменти за осъществяване на предвидени
работи, с които сме в контакт и от които могат да се ползват средства ако в определен
момент се наложи. Тези компании могат също да покриват значителни закъснения в случай,
че е необходимо да се увеличи производството, за да се възстановят евентуални закъснения.
…
На практика това означава, че въпреки изричното деклариране за неползване на
подизпълнители или капацитета на трети лица, се предвижда възможност за използване на



21

подизпълнители при изпълнение на СМР. Дори да се разгледа като евентуална мярка при
настъпване на времеви рискове по изпълнението, то това е недопустимо като подход съгласно
изричните разпоредби на ЗОП, които изискват на етап кандидатстване участникът да заяви
дали ще използва подизпълнители или трети лица. Освен това навсякъде в своята оферта
участникът е заявил, че предвидените ресурси са негови собствени.

Описаните неизпълнения на изисквания за разработка в техническото предложение  е
обстоятелство, което прави офертата неподходяща (съгласно §2 т.25 ДР на ЗОП) спрямо
изискванията на възложителя.
След като участникът е подал неточно техническо предложение, което не показва
възможността за качествено и срочно изпълнение и не осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, и респективно не може да бъде оценено с
определен брой точки по утвърдената методика, то това е достатъчно основание същият
законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал
принципът за равнопоставеност между участниците в конкретната обществена поръчка.

Съгласно гореизложените констатации и мотиви, на основание чл.107 т.2 б. «а» от ЗОП
във връзка с чл.56 ал.2 от ППЗОП, чл. 101 ал.5 от ЗОП и чл.39 ал.1 от ППЗОПчленовете
на комисиятане приемат офертата на участника, подадена като несъответстваща на
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, при което не е изпълнил
условие, посочено в документацията за обществена поръчка, и офертата на участника не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, предвид което
комисията предлага Участник № 4 „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД ЕИК: 203769479,
Оферта с вх.№69.00-251да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.

4. Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№69.00-255подадена
в 17:06 часа на 01.03.2017г., с адрес: гр. София пк 1421, обл. София, община Столична, район
Лозенец, ул. „Лозенец” № 15, ет.1, ап. 2 представлявано от Любомир Генов Генов – управител.
Кратко описание на предложението на участник
Гаранционни срокове за строителните дейност - съгласно предвиденитe в чл. 20 ал. 4 Наредба
N2 2 от 31.07.2003г.
Срок за изпълнение на строителството – 120 /сто и двадесет/ календарни дни
Срок за проектиране – 30 /тридесет/ календарни дни
Представено е общо описание на сградата
І. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Представени са специфика и цели на настоящата поръчка според участника.
ІІ. Описано е разработване на проект, включително необходимите работни детайли за нуждите
на обновяването.
Отделните части ще включват конкретните количества и видове строителни дейности,
предвидени за изпълнение, съгласно предмета на настоящата открита процедура. Ще се
включват за изпълнение само набор от допустимите по програмата дейности. След
възлагането на работите от Възложителя, участникът ще остойности и изпълни предвидените
строителни работи в съгласуваните от Главния архитект на Община Правец и Сдружението на
собствениците инвестиционни проекти с количествени сметки. Количествено - стойностните
сметки няма да надхвърлят общата цена. предложена в настоящата процедура по окрупнени
показатели.
Изброени са съобразно изискванията на Възложителя предвидените за проектиране н
изпълнение видове работи.
Изпълнението на предписаните мерки ще доведе до подобряване на експлоатационните
условия на сграда, постигане на по-голяма сигурност и дълготрайност на носещата
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конструкция и добър външен и вътрешен вид на сградата.
ІІІ. Съдържание на проекта
Направено е описание на съдържанието на проекта, като са разписаните отделните проектни
частни и тяхното съдържание.
Предвидени са стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части.
Съгласно член 8.ал.1 от Наредба №4 всяка проектна част задължително се съгласува от
проектантите на другите взаимообвързани проектни части. Всички проектни части се
подписват от Възложителя (Собственика), както и поради спецификата на настоящата
обществена поръчка Възложител и Собственик не са едно и също лице и проектите следва да
се съгласуват, както от Възложителя, така и от Сдружението на собствениците.
Извършен е анализ на възможните проблеми и ограничения, конто биха могли да възникнат и
начина, по конто те биха били адресирани.
Основно ограничение при изпълнение на проектантските задачи е спецификата на различие
между Възложител и Собственик. Подобна разлика може да доведе до неудовлетвореност от
проектните решение у реалните ползватели и крайни потребители, а именно собствениците на
отделните жилища и магазини в рамките на жилищната сграда.
С цел да се предотвратят конфликти като същевременно бъде акуратно спазено заданието от
Възложителя, преди започване на изпълнение на договора, представители на участника начело
с ръководителя на проекта ще проведат встъпителна среща с общото събрание на СС и ще
представят публично концепцията си за изпълнение на всяка от предписаните в паспорта
мерки.
Изведени са необходимите данни за стартиране на дейностите. За целите на настоящето
техническо предложение данните са групирани по видове и в табличен вид са изведени
нужните данни.
При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект
ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и
енергийно обследване, като спази изискванията на методическите указания на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Познаване на спецификата и процедурите по съгласуване на проектите и въвеждане в
експлоатация на завършените обекти – местоположение на обекта, процедура по оценяване на
съответствието, Разрешаване на строителството. Специфичен момент в изпълнението на
дейността по съгласуване на проекта е необходимостта от съгласуване с представителите на
СС. Специфика при въвеждането на завършения обект в експлоатация – компетентен орган ,
ход на процедурата и тн.
ІV. Упражняване на авторски надзор
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР
посредством отделни правоспособни лица автори на приложимата проектна документация по
части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора
за изпълнение.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след
уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор.
б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.
V. Обхват на изпълнението на СМР
А. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие
с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от
компетентните органи за всеки конкретен обект.
Б. Стратегия на фирмата за изпълнение на поръчката
Генералния подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните основни
принципи:
При изпълнение на предвидените видове работи се спазва правилото за "технологична
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поредност и надграждане" или "отвътре- навън“ при инсталационните и довършителните арх.
строителни работи - скритите СМР да предхождат довършителните СМР. Хронологична и
технологична последователност при изпълнение на инсталационни и АС- работи. вкл.
изготвяне и подписване на протоколи обр.12 за скрити и подлежащи на закриване СМР.
Извършване на необходимите пробни изпитания на захранващите инсталации и мрежи в
точния момент - преди закриването им или преминаването към последваш технологичен етап.
Спазване на правилата за ЗБУТ. Прилагане на фирмена политика за високо качество на
изпълнение на СМР при участие на всички работници и служители. Спазване на правилата за
опазване на околната среда. Спазване на правилника за противопожарна безопасност на
обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, в
т.ч. пожарогасене. както и правила за действие при аварийни ситуации.
В. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите – разписани са
общите нормативни изисквания, както и изисквания към доставка на материалите. Посочени
са специфични изисквания към топлофизични характеристики на материалите за постигане на
енергоспестяващ ефект, технически изисквания към  хидроизолации и хидроизолационни
системи.
Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за
безопасност н здраве - По време на изпълнение на строителните и монтажните работи
Изпълнителят ще спазва изискванията на относимата нормативна уредба, която е описана.
Изисквания относно опазване на околната среда - При изпълнение на строителните и
монтажните работи ще ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и
невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. При изпълнение на
строително-монтажните работи следва да се спазват действащите в страната нормативни
документи свързани с опазването на околната среда.
Изисквания за пожарна н аварийна безопасност
Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО.
Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите
по отношение на енергийните им характеристики са следните
- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите
и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за
топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и
изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е
минимална:
- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и
климатични условия топлинна и шумоизолация. както и от неприемливи въздействия от
вибрации:
- да са енергоефективни. като разходват възможно най-малко енергия по време на
тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване:
- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на
енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и
икономически целесъобразно.
VІ. Системи за проверка и коптрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Текущ
контрол по време на строителния процес.
Постоянният контрол върху изпълнението на СМР от време на целия строителен процес от
откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се
осъществява относно:
• съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените
строителни книжа и КСС:
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• съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в
проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на
изпълнителя и др.:
• съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като
неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.
• измерване на място на реално изпълнени СМР.
• проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и
продукти и съответствието им с изискванията ма техническия проект и обследването за
енергийна ефективност:
• проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.
Изпълнителят ще осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени
представители па Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва ще се
изпълняват от сертифицирани лаборатории и ще се удостоверяват с протоколи.
VІІ. РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ
В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на проектните
дейности и строителството с функции и отговорности на всеки специалист, експерт, работник.
За изпълнение на СМР предмет на поръчката формира екипи състоящи се от специалисти н
работна ръка, посочени и изброени.
Участникът декларира, че при необходимост при изпълнението на поръчката ще бъдат
привличани и други специалисти и работници, което ще осигури качественото и в срок
изпълнение на СМР.
Включен е списък на оборудването, механизацията и ръчните ел.инструменти, които ще бъдат
използвани при изпълнението на СМР.
VІІІ. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
За целите на настоящето предложение е изготвен индикативен Линеен график за видовете
СМР по етапност на изпълнение и разпределение на ресурсите и работната сила по основните
видове дейности. С него се цели представяне на общата последователност на дейностите и са
предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.
Етап І – изготвяне на работен проект. През този период е ангажиран целият предвиден
проектантски екип. След изготвянето на проекта е предвиден период за съгласуване и
одобряване.
Етап ІІ – изпълнение на строителството. В линейния календарен график е представена
технологичната последователност и взаимоообвързаността при изпълнение на дейностите по
Инженеринга - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението
на обществената поръчка.
ІХ. Участникът е представил своята програма за управление на риска. Включени са анализ,
идентификация и оценка на риска по посочени критерии. Разгледани са основните рискове,
които са приложим при изпълнение на поръчката – към всеки от тях са разгледани мерки по
предотвратяване и намаляване на риска.
Х. РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
Изпълнението на строителството ще включва само допустимите финансиране от НПЕЕМЖС.
Разписани са дейностите по изпълнение на строителството – подготвителни дейности,
мобилизация и организация на строителството.
Посочени са основните етапи на изпълнение.
ХІ. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕЬЛПНПИЕ ПА ЛЕЙ ШИТИТЕ
При изпълнението на ЕСМ ще се прилагат общи правила и последователност, които
участникът е разписал по отделните енергоспестяващи мерки и дейности.
Авторският надзор ще се осъществява през целия период СМР. съгласно изискванията на
НПЕЕМЖС.
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Подробно описана последователност и срокове за изпълнението е представил в предложения
Линеен план график.
ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТЯХНАТА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ. Описани са видовете СМР, включени в обхвата на задължителните
мерки, технологиите за тяхното изпълнение, начините и способите за приемане и
окачествяване, както и са предвидени тестване, проби и изпитвания, въвеждане на обекта в
експлоатация
По време на извършване на строителството ще бъдат извършени всички необходими проби и
изпитвания на инсталациите. които се демонтират частично, подменят или ремонтират. За
всички новоизградени ел. инсталации ще бъдат извършени лабораторни измервания
придружени с протоколи, които се изискват за въвеждане на обекта в експлоатация
По време на строителството ще се изпълнят и някои допълнителни дейности, задължителни за
изпълнение, съгласно ПИПСМР и цялата нормативна уредба за изпълнение на строителството
относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда на работниците, опазване
на околната среда, противопожарната безопасност, осигуряваме на мерки за намаляване на
затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата и др.
Участникът ще спазва по време на изпълнение на строителните и монтажните работи
изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по
всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената
на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни
обекти, а също и ще се грижи за сигурността на всички лица. които се намират на
строителната площадка.
Задължава се да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и
хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със
строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за
строителство.
По време на изпълнението на предвидените в техническия проект дейности ще участва в
подписването на всички необходими документи, които установяват извършените видове
работи в количествено и качествено отношение съвместно с всички участници в строителния
процес - Строителен надзор. Инвеститорски контрол. Сдружението на Собствениците и
всички лица изпълняващи авторски надзор. След приключване на строително-монтажните
работи и достигане на проектните изисквания в сътрудничество със Строителния надзор и
останалите участници в процеса ще се изготвят всички актове и протоколи, които
удостоверяват годността за приемане на строежа и неговото ползване. Изпълнителя
предоставя на Възложителя и Консултанта окомплектована документация, състояща се от:
сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, декларации за
експлоатационни показатели, протоколи за изпитание, протоколи от лицензирани
лаборатории. Акт 15 е основание за изготвяне на Технически паспорт по Чл. 176 т.а. както и
Окончателен доклад по Чл. 168. ал. 6 за обекта и съгласно чл. 177 от ЗУТ Възложителя
регистрира пред органа издал Разрешението за строеж, въвеждането на строежа в
експлоатация.
Отчитането на строително-монтажните работи ще става поетапно в съответствие с подписания
договор. Изпълнителя подготвя Акт Образец 19 и Сметка 22 и данъчна фактура, които
адресира към Възложителя. Те представляват основание за междинно и окончателно отчитане
и разплащане между двете страни.
Дружеството ще бъде в постоянни контакти със строителния надзор и Възложителя с цел
своевременно уведомяване и съставяне на всички необходими актове и протоколи по време на
строителството. Всичко това ще доведе до максимално оптимизиране на времетраенето и
завършването на определен вид строителна дейност.
ХІІІ. НАЧИНИТЕ /МЕРКИ/ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО
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При изпълнение н инженеринга ще се стреми всички видове работи от проектиране до
приключване на договора да бъдат изпълнени съгласно одобрения график, съобразно
изискванията на Възложителя и по начин, който е безопасен, ефективен, екологично
съобразен и рентабилен, в съответствие с НПЕЕМЖС, техническите спецификации и
техническия проект.
Предвижда мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на възложените видове работи
- Планиране на процесите по проектиране и строителство - Подготовка - Контрол по
изпълнение на проекта - Документиране и анализ с цел качествено и навременно изпълнение,
предприема:
■ Планиране и извършване на процесите по проектиране
■ Планиране и извършване на процесите по строителство
■ Контрол на процесите по изпълнение на проекта
■ Контрол на качеството при изпълнение на СМР
-- Контрол от страни на Изпълнителя
Всички видове СМР и проектиране ше се извършват съгласно изискванията на действащите
нормативни актове, строителни правила и норми.
Управлението на качеството ще се осъществява в рамките на внедрената Интегрирана
Система за Управление (ИСУ). Дружеството е сертифицирано от CSB по отношение на своята
ИСУ в съответствие с международните стандарти както следва:
• EN ISO 9001:2008 - Системи за Управление на Качеството (СУК) валиден до 04.09.2018
г.
• ISO 14001:2004- Системи за Управление на Околната Среда, валиден до 04.09.2018г.
• OHSAS 18001:2007 - Системи за Управление на здравословните и безопасни условия на
труд. за което в настоящата тръжна документация са приложени копия на съответните
сертификати.
■ Контрол на качество на влаганите материали и съответствието им с референтните
стойности по НПЕЕМЖС и стандарти за различните видове работи на обекта
■ Контрол на качеството на труда при отделните изпълнявани СМР съгласно
задължителните предписания на обследването
-- Контрол от страна на Възложителя
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл.
166. ал. 1. т. I от ЗУТ.
Текущият контрол на строително-монтажните работи ще се извършва по начин, осигуряващ
необходимото качество и срок на изпълнение.
• Вътрешен контрол при обезпечаване на обекта с материали и управление на процеса на
доставките
Управление на снабдяването - към закупуването и снабдяването се добавят и още някои
стратегически дейности. Основни етапи и дейности в процеса на снабдяване. Качествен
контрол. Съхраняване на материали.
■ Контрол на работната среда.
■ Анализ и документиране:
Процесът за коригиращи и превантивни действия е определен с
> Входовете и изходите на процеса:
> Звената и отговорните лица - изискванията към персонала:
Коригиращи действия се предприемат по отношение на Продукти:
- Ресурси:
- Процеси и дейности:
- Партньори, клиенти и други заинтересовани страни.
Извършва се Анализ на причините за открити несъответствия. При възникване на сложни и
значими проблеми по качеството, се налага провеждане на допълнителни проучвания и
анализи на причините за възникналите несъответствия, и тяхното решаване.
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ХІV. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Приложен е подробен линеен календарен график с диаграма на работната ръка и
механизацията. Към линейния график е представена работна програма за изпълнение на
строителството.
Приложени са декларации, сертификати за влаганите материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя
предвид което реши:  Допуска Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096,
Оферта с вх.№69.00-255 до последващо разглеждане и оценяване на офертата, предвид
обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими
документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от
ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя. Съответствието с
изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на
комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ,
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

Отстранени до момента са следните участници:
Участник № 2 „ИНЕРКОМ” ЕООД, ЕИК: 201657531, Оферта с вх.№ 69.00-247
Участник № 4 „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№ 69.00-251

Допуснати до този етап на процедурата са  участници:
Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245
Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250
Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с методиката за
оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване по показател
Организация за изпълнение на поръчката - К2, част от техническите предложения на всички
допуснати до оценка оферти на участници в процедурата.

Оценяването на офертите ще се извърши съгласно предварително обявените условия за
участие в процедурата и утвърдената методика за оценка на офертите към документацията за
участие.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - К2 НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

ІІІ.1. Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245
След  като разгледа и анализира представеното Техническо предложение за изпълнение
на поръчката от участника по показателя Организация за изпълнение на поръчката -
К2, Комисията се обедини около следните мотиви по показателя  К2 за оценка, а именно:
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането и строителството
съгласно Техническата спецификация.
В техническото си предложение участникът представя организация на изпълнение на
проектирането, която включва три етапа, видно от частта: „Организация на работния процес в
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етапа на проектирането” /1.”Проучвания на съществуващото положение..”; 2.”Инвестиционно
проектиране”; 3.”Съгласуване и одобряване …/. Направено е описание на съдържанието на
етапите, като подробно са разгледани обхвата и съдържанието на инвестиционния проект по
съответните изискуеми части. В частта: „Организация на работния процес в етапа на
изпълнение на възложените СМР” участникът е разгледал четири етапа на изпълнение на
строителството, обвързани с предложения срок. Представена е технологичната
последователност на извършваните СМР в едноименната част.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената услуга.
За дейностите по проектиране  и строителство са предложени изискуемите от документацията
специалисти, за които са описани съответни основни задължения и отговорности /например -
при проектиране: Проектант по част Архитектура:” При необходимост ще присъства на срещи
със съответните експлоатационните дружества и съответните инстанции в хода на изпълнение
на изпълнение и съгласуване на проекта” ; за изпълнение на строителство:  Технически
ръководител: „Следи за начина на изпълнение на задачата, съобразно проекта, стандарти и
технологична спецификация” и др. /Чрез схеми на организационната структура са показани
йерархичните връзки между участниците в екипите съответно при проектиране и изпълнение
на СМР.   Участникът е посочил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя –
„срещи предхождащи строителството”, „ срещи за хода на работата”, „други срещи”
„доклади”. Координацията и съгласуването са представени в различни аспекти като:
съгласуване с Възложител и представител на Сдружението на собствениците по отношение на
ситуирането на временните постройки от приобектовото стопанство, видно от етап 1 от
изпълнение на строителството/”Подготовка на строителната площадка”/, по отношение на
доставката на материали / „Докато не е дадено одобрението на Възложителя няма да бъдат
поръчвани никакви строителни материали…”/ и др.

В предложението на участника могат да се отчетат като налични следните надграждащи
минималните изисквания обстоятелства:
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,
механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и;
Участникът е представил задълженията на съответните експерти по отношение на
проектирането / например: „Проектантът по част Електро ще изготви проект, съгласно
изискванията на Наредба…., ще изготви количествени сметки за своята специалност..” и т.н./
като е упоменато и необходимото оборудване за качественото изпълнение /„..специализиран
софтуер”, „..плотер.” и др./ и упражняването на авторски надзор,  видно от частта:
„Упражняване на авторски надзор” . Той е представил необходимите ресурси за изпълнение на
СМР – предложени материали, оборудване, механизация и работна сила за  дейностите
/например: „Работна сила:Монтажници дограма, Общи работници”; „материали/инвентар:
Крепежни елементи; Шпакловка…;Оборудване/механизация: пробивна техника…”/ в
таблична форма. Разгледани са задълженията на отговорните ключови експерти /например:
Техническият ръководител: „Води предвидените за съотвения вид работа, дневници… Следи
за спазване на обявения срок за изпълнение на дейността .” и др./, включително със схеми на
йерархичните им зависимости.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Участникът е представил вътрешния контрол по отношение на : „Контрол на качеството на
доставените материали”, „..количествата на изпълнените СМР”, „контрол на качеството на
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изпълнените СМР”. Мерките, които са предложени за гарантиране на качеството са
разгледани в едноименната част и включват например-„ ..входни проверки,
междуоперационен контрол, окончателен контрол, документация на изпитванията..” и др. Във
връзка с изпълнението на посочените мерки участникът е описал отговорностите на
експертите като например: „Процесът по контрол на качеството включва непрекъснат контрол
по извършените СМР, който се осъществява първично от техническия ръководител на обекта;
…Специалистът - контрол на качеството и техническият ръководител на обекта извършват
измерване на количествата на извършените строително- монтажни работи..” и др.

В предложението на участника не могат да се отчетат като налични следните
надграждащи минималните изисквания обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява)
на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира
обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати);
Участникът е представил разпределение на експертите по дейности, видно от частта:
„Технология на изпълнение на основни видове строително -монтажни работи, разбити по
отделни задачи. Отговорности и задължения на отговорните експерти. Разпределение на
ресурсите”. В рамките на описаната от участника технология на изпълнение на СМР за
разписани отделни задачи, но разпределението по експерти не е показано за всяка задача
отделно, а се отнася до дейността /например: във връзка с полагане на топлоизолация:
„подготовка на основата…приготвяне на лепилен разтвор….” и т.н. Техническият
ръководител: „..Следи за недопускане на каквито и да е отклонения от изискуемото качество и
количество на изпълнение на отделния вид задача.”/.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които
са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
Посочени са други дейности в съответната част:”Други дейности, необходими за повишаване
качеството на изпълнение на поръчката”, извън посочените в изискванията на Възложителя –
като: „Предприемане на мерки за намаляване на затрудненията за ползващите и/или
обитаващите сградата при изпълнение на възложените СМР;”, „Предвиждане на мерки за
опазване на околната среда по време на строителството” и др.. Предложените мерки са
следствие на изпълнение на изискванията на нормативни актове. Липсва обосновка как
включването им ще доведе до повишаване на качеството при изпълнение на поръчката при
положение, че целят  „..да се сведат до минимум неудобствата..”, което не се отразява пряко
на качеството на изпълнение. Участникът е направил анализ и оценка на идентифицирани от
него рискове, като е предложил мерки за управлението им. Предвид вероятностния характер
на проявленията на рисковете и възможността оценката на риска да се промени под влияние
на външни фактори не може да се обясни приложимостта и полезността на посочените мерки.
Мерките са само изброени, без да са описани с необходимите детайли и обосновка.

Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви,
комисията установи и единодушно реши, че в предложението на участника, съдържащо
организация на изпълнение на поръчката, по отношение на която са изпълнени
минималните условия и част от надграждащите предложението условия, а именно:
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,
механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти,
с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
но не са изпълнени следните надграждащи условия, а именно не са налице:
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1.За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена
част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани
начало и край и измерими резултати); и
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са
детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на
Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245 са налице
условия за присъждане на оценка в размер на 20 (двадесет) точки ( при предложение
надграждащо частично минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация при условие, че са налични две от обстоятелствата,
посочени в методиката като основание за присъждане на оценката, следва да се присъди
оценка от 20 точки), поради което и определя тази оценка по Показател „Организация за
изпълнение на поръчката” – К2.

ІІІ.2. Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250
След  като разгледа и анализира представеното Техническо предложение за изпълнение
на поръчката от участника по показателя Организация за изпълнение на поръчката -
К2, Комисията се обедини около следните мотиви по показателя  К2 за оценка, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането и строителството
съгласно Техническата спецификация.
Участникът е представил виждането си за организация и изпълнение на проектирането в част :
«ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА» като са разгледани разделянето на три
етапа при изпълнение на проектирането /„І-ви етап - Мобилизиране на екипа от проектанти..,
проучване на наличните изходни данни; ІІ-ри етап – Изготвяне на идейна концепция...III-ти
етап – Разпечатване на готовата документация и предаването ѝ на Възложителя.»/ с
логическата обвързаност между тях и идентифицирани от участника ключови моменти и
очаквани резултати /например: резултат- «Извършено архитектурно заснемане”/ . Представена
е организация за изпълнение на строителството, видна от част:„ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОВРЪЗКА...», отново разделена на етапи –
«подготвителни дейности», «същинско строителство», «почистване на площадката и
предаване на обекта..»
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената услуга.
Предложена е организация на работа в съответствие с изискванията на документацията по
отношение на екипа за проектиране / разгледани в част: «РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ОТГОВОРНОСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ НА НИВО
ОТДЕЛНА ЗАДАЧА” и по конкретно –„Разпределение на отговорностите”/  и този за
строителство /от част:ІІІ.7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ – ОБЩО И ПО ЗАДАЧИ/.
Участникът е изброил  основните задължения и отговорности на  ключовите експерти
/например: за проектиране – проектант по част Конструктивна- «...ще изготви обяснителни
записки и необходимите графични части по проектите по част „Конструкции“.. ; за
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строителството - Специалист – контрол на качеството- „…събира необходимите документи
свързани с качеството на материалите..”  /  . Комуникацията с Възложителя  е представена по
отношение на основните дейности по проектиране, упражняване на авторски надзор и
изпълнение на СМР/ като:”формална” и „неформална кореспонденция”, „организиране на
работни срещи”, „доклади” и др./. Координацията и съгласуването са представени чрез
следните аспекти – вътрешна координация /например : в рамките на екип за изпълнение на
СМР„..Съставяне на писмен протокол с разпределение на задачи за всеки член на екипа..”/ и
координация и съгласуване с Възложител и други заинтересовани страни, разгледана в част:
„КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ”.

В предложението на участника могат да се отчетат като налични следните надграждащи
минималните изисквания обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява)
на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира
обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати);
Участникът е разгледал  разпределението по експерти на ниво задача за двата екипа за
проектиране и СМР. За проектантския екип разпределението е видно от  „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ НА НИВО
ОТДЕЛНА ЗАДАЧА”.  Представено е такова и по отношение на ключовите експерти за СМР,
посочено в част: „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ – ОБЩО И ПО ЗАДАЧИ”. В
таблица са упоменати отговорните експерти  /например: задача- „ Доставка и монтаж на
външни подпрозоречни первази” – експерти- Технически ръководител..”/

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,
механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и;
За  дейностите са дефинирани необходимите ресурси за изпълнение, както следва: по
отношение на проектирането  в част „І.9. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ДЕЙНОСТИТЕ» са посочени  материали като:„изходни данни и документация на на
хартиен носител, така и в цифров формат”; и „техника и оборудване” – „преносим лаптоп” и
др. От частта : „І.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ…” са видни задълженията на проектантите по съответните части.
В частта: „ІІ.1. ДЕЙНОСТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ
ЕКИПА..» са разгледани задълженията на проектантите по отношение на авторския надзор
/например: „… изготвя при необходимост от промени/замени работен детайл”/ като в част
„ІІ.2. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР” са
посочени необходими според участника материали и техника /например:  „Заповедна книга
при вписване на заповед”, „ лазерни ролетки” и др./В таблица в част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА
РАБОТАТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И
ОТГОВОРНОСТИТЕ – ОБЩО И ПО ЗАДАЧИ”.   са упоменати конкретни задължения на
отговорните експерти /например: - „Монтаж на нови защитни шаки от ламарина на комини” -
Специалист КК – проследява устойчивостта на закрепване и влаганите материали да отговарят
на проектната разработка…/. В  част „ІІІ.6. ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР, С ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ..”са
представени необходимите материали и оборудване / например: „Нож за рязане на плочите”,
„полиетиленово фолио” и др./
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
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В частта „ІІІ.9. MЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ, С КОИТО ДА СЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА” са посочени видовете упражняван от участника вътрешен контрол /например:
„предварителен”, „текущ”, „Контрол чрез обратна връзка»/ като са посочени мерки като:
«Вземане на проби при производството и на място при полагане, за установяване
съответствието» и др. Разписани във връзка с мерките са и отговорните на изпълнението им
експерти – в същата част /например: «Контрол по качеството на видовете строително –
монтажни работи извършени по време на изпълнението на обекта ще се осъществява от
Ръководителя на екипа, Експерта – Контрол на качеството» и др./
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които
са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта
и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
Участникът е предложил следните допълнителни организационни мерки – „Създаване на
контактна група”,”Създаване на динамичен електронен регистър на текущите проблеми”;
„Оборудване на временно работно място на обекта”. Мерките са разгледани подробно в частта
„ІV. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ПРЕВЪЗХОЖДАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”. За всяка мярка е коментирана полезност и приложимост във връзка с
изпълнението на поръчката /например за „Създаване на контактна група”- „…ще има
възможност да взимат съгласувани и информирани решения и тяхното изпълнение ще се
извършва в максимално кратък срок…”; „Предложената мярка е лесно приложима, защото ще
се ползва капацитета на вече ангажиран човешки ресурс…и допълнителните разходи за
дейността…са минимални…” и т.н./.
Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви,
комисията установи и единодушно реши, че в предложението на участника, съдържащо
организация на изпълнение на поръчката, по отношение на която са изпълнени
минималните условия и всички надграждащи предложението условия, а именно:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява)
на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира
обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,
механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които
са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта
и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на
Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250 са
налице условия за присъждане на оценка в размер на 50 (петдесет) точки ( при предложение,
че са надградени минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация и при условие, чеса налични и четирите обстоятелства, посочени в
методиката като основание за присъждане на висока оценка, следва да се присъди
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оценка от 50 точки), поради което и определя тази оценка по Показател „Организация за
изпълнение на поръчката” – К2.

ІІІ.3. Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255
След  като разгледа и анализира представеното Техническо предложение за изпълнение
на поръчката от участника по показателя Организация за изпълнение на поръчката -
К2, Комисията се обедини около следните мотиви по показателя  К2 за оценка, а именно:
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането и строителството
съгласно Техническата спецификация.
Участникът е представил организация за изпълнение на дейностите влизащи в обхвата на
поръчката, като са разгледани проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-
монтажни работи. Представената организация обхваща всички етапи на изпълнението на
поръчката, видно от разработката /разгледани са отделните части на инвестиционния проект,
отговорните експерти, разгледани са стъпки по осигуряване на съответствието между
отделните проектни части; описан е процеса на осъществяване на авторски надзор; разгледани
са организационно и изпълнението на предвидените СМР в тяхната последователност,
включително и технологично изпълнение/. Така представената организация изпълнява
изискванията на техническата спецификация, като осигурява качествено и навременно
изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената услуга.
Участникът е разписал отговорностите на ключовия екип, описани са техните функции и
отговорности за изпълнение на дейностите свързани с проектиране и със строителство /напр.
ръководител на екипа проектант част „Архитектурна“ … организиране на регулярни работни
срещи, управление и контрол по всички части на проекта … определяне на възможностите за
функционално и естетическо вписване на предвидените промени, свързани с достъпност,
използваемост и художествен образ на средата …; технически ръководител - Планира,
организира, координира и контролира в рамките на предоставените му правомощия
строителната дейност … следи за качественото изпълнение на проекта/. Посочените са
комуникацията с възложителя, като е отчетена специфичната роля на сдружението на
собствениците, разписани са отделните процеси по съгласуване и координация на дейностите
/напр. предвиден е допълнителен неключов експерт Експерт „Координация и съгласуване на
инвестиционния процес", … преди старта на същинското проектиране се провежда
координационна въвеждаща среща … разписано е оценяване на съответствието на
инвестиционния проект и разрешаване на строителството … процеса по въвеждане в
експлоатация и тн/. Предложената организация на работа обхваща необходимите аспекти,
които са необходими за качественото и срочно изпълнение на дейностите по настоящата
поръчка.

В предложението на участника могат да се отчетат като налични следните надграждащи
минималните изисквания обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява)
на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира
обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на
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отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати);
В предложението на участника е направено разделение на отговорностите и функциите на
отделните експерти в етапите на проектиране и строителство. Представени са разпределението
и на работната ръка, обезпечаваща предвидените за изпълнение дейности. В графика са
показани по задачи експертите, които обвързано с разпределението на задълженията им
кореспондират на изготвената организация /напр. дефиниране на задачите, планиране на
ресурсите - … ръководен персонал … технически ръководител … планира, организира,
координира и контролира в рамките на предоставените му правомощия строителната дейност
… следи за качественото изпълнение на проекта/.
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,
механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и;
Участникът е разписал технологичното изпълнение на предвидените дейности, показал е
обезпечаването на изпълнението с необходимите ресурси. Посочените са и задълженията на
конкретно отговорите работници – екипи, обезпечаването на относимата строителна
механизация и съответните инструменти и оборудване / работници, отговарящи за
изпълнението изпълнението на интегрираната топлоизолационна система, предвидени в
проекта - изолация по фасади, покрив, под, еркери и др… Миксер за разтвори - 4бр.
електроинструменти за разбъркване на строителни смеси и разтвори на строителната
площадка /, което е онагледено чрез линейния календарен график и приложените диаграма на
работната ръка и механизацията.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Вътрешният контрол изразен в „Начини/мерки за постигане на качество“ е подробно разписан,
като са предвидени всички етапи на реализиране на вътрешен контрол за постигане на
необходимото качество /… Планиране на процесите по проектиране и строителство -
Подготовка - Контрол по изпълнение на проекта - Документиране и анализ с цел качествено и
навременно изпълнение…/. Описани са конкретните контролни дейности при изпълнението на
отделните работи / … Разтворите за мазилки ще отговарят на изискванията на БДС 636-86 -
Разтвори строителни за зидарии и мазилки…Репарирашите разтвори трябва имат
характеристиките, предписани в техническия проект…По време на изпълнението се следи за
следното: повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли. без
петна от разтворими соди или др. омърсявания и без следи ог обработващите инструменти.
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. видими дефекти./
Предвидени са дейности по проверка на съответствието на влаганите материали, действия при
констатиране на несъответствия, съхраняване на материалите и тн.

В предложението на участника не могат да се отчетат като налични някое от следните
надграждащи минималните изисквания обстоятелства:
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които
са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
Участникът не е разгледал или обосновал други дейности, които ще доведат до повишаване на
качеството, поради което няма как да бъде отчетено като изпълнено това условие.

Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви,
комисията установи и единодушно реши, че в предложението на участника, съдържащо
организация на изпълнение на поръчката, по отношение на която са изпълнени
минималните условия и част от надграждащите предложението условия, а именно:
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1.За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена
част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани
начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,
механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти,
с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
но не са изпълнени следните надграждащи условия, а именно не са налице:
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са
детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до
повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на
Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255 са налице
условия за присъждане на оценка в размер на 35 (тридесет и пет) точки ( при предложение
надграждащо частично минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация при условие, че са налични три от обстоятелствата,
посочени в методиката като основание за присъждане на оценката, следва да се присъди
оценка от 35 точки), поради което и определя тази оценка по Показател „Организация за
изпълнение на поръчката” – К2.

Комисията обобщи в таблица присъдените оценки по показателите от техническа оценка на
офертата, състояща се от показател„Организация за изпълнение на поръчката” – К2, част
от техническите предложения на всички допуснати до оценка оферти на участници в
процедурата, както следва:

№ Участник Оценка по показател
К2

1 Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с
вх.№ 69.00-245

20,00 точки

2 Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157,
Оферта с вх.№ 69.00-250

50,00 точки

3 Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта
с вх.№ 69.00-255

35,00 точки

След извършване на горните действия, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на
допуснатите участници на 12.05.2017год. от 09:00часа в сградата на Общинска
администрация Правец.
2. Комисията възлага на председателят  на комисията да организира обявяването на
датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на
ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне
на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на
купувача датата, часа и мястото на отварянето.
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Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 от
ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от  възложителя и във
връзка с чл.56 ал.1-3 и чл.57 ал.2 от ППЗОП за проверка на техническите предложения за
тяхното съответствие с предварително обявените условия и оценяване на допуснатите оферти
съгласно утвърдената методика.

Настоящият протокол се приключи на дата 04.05.2017г. и се подписа без възражения и
особенни мнения в един екземпляр от всички редовни членове на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател:

(инж. Парашкева Генчева)

Членове:

1………………………………… 2…………………………………
(Илиян Радов) (Снежана Георгиева)

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД


