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УТВЪРЖДАВАМ: …………/п/………….. 

 

Инж.Генади Събков Събков 

Кмет на община Мездра 

Дата: 27.06.2018 г 

 

Д О К Л А Д 
 

на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на  Закона за обществените  

поръчки във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

от Комисия съгласно Заповед № 249 от 16.04.2018г. на Кмета на Община Мездра 

 

 

Относно: обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Упражняване 

на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 

06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в 

град Мездра“, открита с Решение № 189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки под № 00007-2018-0007. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБКОВ,  

 

С Ваше Решение № 189/22.03.2018г. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Упражняване на 

строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 

06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в 

град Мездра“. 

За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка чрез 

публично състезание с горепосочения предмет сте назначили със Заповед № 

249/16.04.2018г., комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

процедурата, като сте определили срок за извършване на работата й. 

Комисията е определена в състав:  

Председател: инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска 

собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра,  

и 

Членове: 
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1) Соня Кирилова Клисурска – юрист, външен експерт с рег.№ ВЕ-370 от списъка 

по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

2) Арх. Димитър Любенов Костов – ст. Експерт „Кадастър и регулация“ – Община 

Мездра; 

3) Росен Иванов Балабанов – технически сътрудник – Община Мездра; 

4) Теодора Красимирова Василева – мл. експерт „Координация, обществени 

поръчки и енергийна ефективност“ – Община Мездра; 

 

Първото публично заседание на комисията се проведе на 16.04.2018г. в 10:30 

часа в заседателната зала на общинската администрация Мездра.  

 

Всички членове на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от  

ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците.  

 

Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60, 

ал. 1, т. 3 - т. 9 от ППЗОП  

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения краен срок - до 

17:00 ч. на 13.04.2018 г., са постъпили следните оферти: 

 

№  Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

1.  „Термоконтрол сървиз“ ЕООД, гр. 

Плевен 

12.04.2018 г. 11:22 ч. 26.00-393 

2.  „Рафаилов консулт“ ЕООД, гр. 

София 

13.04.2018 г. 11:31 ч. 26.00-403 

 

На публичното заседание не присъстваха  представители на участниците в 

публичното състезание, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията чрез нейния председател получи офертите, за което бе съставен 

протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което в хронологична 

последователност комисията извърши действията по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и 

ал. 4 от ППЗОП.   

I. По време на публичното заседание на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП 

комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците по реда на тяхното 

постъпване, като оповести съдържанието им, както следва:  
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1. Участник №1 - „Термоконтрол сървиз“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 

114596369, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. Г. 

Бенковски № 28,  представлявано от Йордан Венков Йорданов - управител. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на участника. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

 

2. Участник №2 - „Рафаилов консулт“ ЕООД, гр. София, ЕИК 121811498, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, кв. 

Борово, ул. Родопски извор 54, представлявано от Петър Стилиянов Рафаилов – 

управител. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на участника. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

След извършване на горните действия, Председателят обяви публичната 

част от заседанието за приключена и комисията продължи работата си при 

условията на закрито заседание.  

 

II. В закрито заседание членовете на комисията пристъпиха към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Резултатите от 

проверката бяха отразени в Протокол № 1, приключен на 28.05.2018г.  

 

В Протокол № 1, приключен на 28.05.2018г. Комисията констатира 

несъответствия и липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по 

отношение и на двамата участника -„Термоконтрол сървиз“ ЕООД, гр. Плевен и 
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„Рафаилов консулт“ ЕООД, гр. София, подали оферта. На участниците беше 

предоставен срок от 5 работни дни от получаването на протокола да представят 

изисканите документи и информация. В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 

протоколът бе публикуван в досието на поръчката в Профила на купувача и в същия 

ден бе изпратен на участниците.  

Допълнителните документи бяха представени от участниците в определения им 

срок и същите се разгледаха за установяване на съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор.  

При разглеждане на допълнителните документи комисията е установила 

следното: 

1. Комисията след разглеждане на допълнително представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е установила, че по отношение на участника „Термоконтрол 

Сървиз“ ЕООД, ЕИК 114596369 не е налице липса, непълнота или несъответствия в 

предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Комисията и допуснала участника до по-нататъшно участие в процедурата, а 

именно до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.  
 

2. Комисията след разглеждане на допълнително представените документи по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е установила, че по отношение на участника „Рафаилов 

Консулт“ ЕООД, ЕИК 121811498 не е налице липса, непълнота или несъответствия 

в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Комисията е допуснала участника до по-нататъшно участие в процедурата, а 

именно до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.  
 

III. Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като 

посочи, че избраният критерий за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и оценяването на офертите е съгласно одобрената от 

възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в 

документацията на обществената поръчка. 

 

ІІ.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на 

участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им. 

 

1. Техническо предложение на участник № 1 - „Термоконтрол сървиз“ 

ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 114596369, със седалище и адрес на управление: гр. 

Плевен, п.к. 5800, ул. Иван Вазов 58, ап. 20, представлявано от Йордан Венков 

Йорданов - управител. 
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Кратко описание на техническото предложение на участника:  

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката (Образец 4) 
от Документацията за участие. Предложението на Участника се състои от 30 страници 
и съдържа три приложения: 

Приложение 1 – Предложение за изпълнение на поръчката 
Приложение 2 – Функционална схема 
Приложение 3 – Организационна структура 

 
Техническото предложение на Участника започва с общи данни за обекта и 

кратко описание на предмета на поръчката. Изброени са нормативните документи, 
относими към предмета на поръчката. Изброени са актовете, които следва да се 
подготвят и подпишат по време на изпълнение на поръчката. Следва изброяване на 
дейностите по изпълнението на задачата. Дейностите са обобщени, описани са 
разхвърляно в предложението, наблюдават се повторения. Не са идентифицирани, 
както и не е описано изпълнението на дейности, включени в техническата 
спецификация, неразделна част от документацията.  

Комисията установи, че в техническото предложение на участника е разписана 
дейност, която е извън предмета на поръчката и която дейност не е част от 
техническата спецификация. 

В техническото предложение се съдържа описание на организационната 
структура като са представени Организационна структура (Приложение 3) и 
Функционална схема (Приложение 2). Структурирани са четири подцели за реализация 
на Проекта:  

- Изпълнение в рамките на установения времеви срок; 
- С определено качество и на определената цена; 
- В съответствие със стандартите, описани в техническите изисквания; 
- В съответствие с изискванията на българското законодателство в областта на 

строителството. 
Изброени са основните методи за контрол на качеството. Представен е екипа от 

специалисти, като са посочени длъжността, образованието, специалността, 
квалификацията и правоспособността на членовете на екипа. Описани са основните 
отговорности и задължения на ключовите експерти. 

 
Представен е график на изпълнение, като са диференцирани следните дейности: 

1. Организиране на работна среща /продължителност 1 ден/; 
2. Осъществяване на строителен надзор /продължителност според договора/; 
3. Изготвяне на окончателен доклад / продължителност 15 дни/; 
4. Изготвяне на технически паспорт / продължителност 1 ден/; 
5. Организиране на среща за представените документи за преглед и регистрация в 

Община Мездра /продължителност 1ден/. 
В представения график не е налице съответстващо разпределение на времето 

между различните процеси, съставящи отделните дейности. Взаимната обвързаност и 
последователност на изпълнение на дейностите не е ясна. Представени са само 
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продължителностите на отделните групи дейности. Представеният график не е линеен 
график и не съдържа всички изискуеми реквизити, съгласно изискванията на 
документацията за участие.  

Участникът не е представил разпределение на ключовите експерти по отделните 
дейности.  

Следва описание на дейностите по осъществяване на контрол на качеството 
включващ контрол върху строителните материали, съответствие с техническите 
изисквания на проекта, доставки, складиране, изпитвания, ефективност на мерките. 

Представена и стратегията на фирмата при изпълнението на дейностите от 
поръчката. Описани са дейностите по подготовка на строителството, другите дейности 
са частично маркирани и декларирани. 

Представен е план за управление на риска, съдържащ анализ на рисковите 
фактори с вероятност на настъпване, степен на въздействие, стойност и план за 
действие. 

 
1.2. Преценка за съответствие на техническото предложение с 

изискванията на Възложителя 
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката (образец 

№ 4). Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката НЕ 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Техническата спецификация, тъй като Участника не е представил начина за 
изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включена в обхвата на 
поръчката (Техническата спецификация). Комисията установи липса на конкретна 
информация относно следните описани в Техническата спецификация дейности: 

- Да носи отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите 

участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените 

проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по-

малки от гаранционните срокове в строителството, съгласно чл.168, ал.7 от ЗУТ;  

- Да изисква присъствието на авторския надзор по съответните части на 

одобрения инвестиционен проект на обекта по време на изпълнение на 

строително-монтажните дейности. Предписанията на проектанта за точното 

спазване на одобрените проекти, свързани с авторското му право върху тях, се 

вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите 

участници в строителството (чл.162, ал.2 и ал.3 ЗУТ).  

- При необходимост да изготви оценка за съответствие за преработка на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 154, ал.5 от ЗУТ;  

- Да допуска осъществяването на инвеститорски контрол от страна на 

Възложителя на строителството-Община Мездра, в лицето на служители от 

дирекция/отдел „Устройство на територията”;  

За останалите дейности от Техническата спецификацията описанието е обобщено, 

разпиляно, не е конкретно. Част от дейностите са декларирани, други са обобщени в 

групи. Дейностите не са конкретно описани, съгласно изискванията на Техническата 
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спецификация. В документацията Възложителя има изрично изискване Техническото 

предложение на Участника да е задължително съобразено с Техническата 

спецификация.  

  Комисията установява, че представеното Техническо предложение не е 

съобразено с техническите спецификации, тъй като е налице липсваща информация 

относно част от описаните в Техническата спецификация дейности. Техническото 

предложение не отговаря на изискванията на техническата спецификация и на 

изискванията на възложителя, с оглед на което комисията счита, че не се обезпечава 

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Комисията счита, 

че участникът не е разработил предложението за изпълнение на поръчката съгласно 

указанията, дадени в техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и същият следва да бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата. 

  В Документацията Възложителя изисква всеки Участник да разработи и 

представи график, изготвен съобразно Техническото му предложение, Техническата 

спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да 

е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, 

съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане 

на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за 

изпълнението на всеки процес. При констатирано разминаване между линейния график 

и техническото предложение на участника, същият ще бъде отстранен. 

  В Техническото предложение на Участника не е наличен Линеен график за 

изпълнение на дейностите. Към техническото предложение е представен график, като 

комисията установи, че не е налице съответстващо разпределение на времето между 

различните процеси, съставящи отделните дейности. Взаимната обвързаност и 

последователност на изпълнение на дейностите не е ясна. Представени са само 

продължителностите на отделните групи дейности. Не е посочена необходимата 

работна сила за изпълнение на всеки процес, каквото изискване е поставено в 

документацията за обществена поръчка.  

  Така представено техническото предложение не отговаря на изискването на 

възложителя участниците в техническите си предложения да представят изпълнението 

на отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация.  

След като разгледа техническото предложение на участника, Комисията е 

констатирала, че то не отговаря на предварително обявените изисквания на 

Възложителя и не допуска „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД до по-нататъшно 

участие в процедурата. Предлага за отстраняване участника „Термоконтрол Сървиз“ 

ЕООД като мотивите за отстраняване са следните:  

  Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

  Фактически основания: Техническото предложение не отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия на поръчката, а именно: 

 Техническото предложение не е разработено съгласно изискванията в 

техническата спецификация. Не са предвидени и разработени всички дейности за 
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изпълнение на поръчката, съгласно включените дейности в обхвата на поръчката и 

Техническата спецификация. Комисията установи липса на конкретна информация 

относно следните описани в Техническата спецификация дейности: Да носи 

отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници в 

строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по-малки от 

гаранционните срокове в строителството, съгласно чл.168, ал.7 от ЗУТ; Да изисква 

присъствието на авторския надзор по съответните части на одобрения 

инвестиционен проект на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните 

дейности. Предписанията на проектанта за точното спазване на одобрените 

проекти, свързани с авторското му право върху тях, се вписват в заповедната книга 

на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството (чл.162, 

ал.2 и ал.3 ЗУТ). При необходимост да изготви оценка за съответствие за преработка 

на инвестиционния проект по смисъла на чл. 154, ал.5 от ЗУТ; Да допуска 

осъществяването на инвеститорски контрол от страна на Възложителя на 

строителството-Община Мездра, в лицето на служители от дирекция/отдел 

„Устройство на територията”. 

От предложението за изпълнение на участника се установява, че по отношение на 

последната дейност Изпълнителя декларира, че ще носи отговорност за 

осъществяване на инвеститорски контрол, което е действие извън подробно 

описаните в техническата спецификация. От така написаното от Участника следва 

извода, че самия той предвижда да изпълнява функциите на инвеститорски контрол, 

а не предвижда да допуска осъществяване на инвеститорски контрол от страна на 

Възложителя. Това е в противоречие с техническата спецификация. 

 В горния смисъл, техническото предложение на участника не отговаря на 

изискванията на възложителя. Липсата на описание на гореизброените дейности, 

които са част от техническата спецификация и са свързани с обезпечаване на 

качественото изпълнение на поръчката е предпоставка за неспазване на изискванията 

на Възложителя. 

 На следващо място, участникът не е разработил и представил график, 

изготвен съобразно техническото му предложение, техническата спецификация и в 

съответствие с действащата нормативна уредба.  

 Съгласно указанието на Възложителя в документацията за участие, Раздел X 

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“, „участникът 

следва да разработи и представи график, изготвен съобразно Техническото му 

предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата 

нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на 

времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и 

на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е 

посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. При 
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констатирано разминаване между линейния график и техническото предложение на 

участника, същият ще бъде отстранен“. В представения от участника график не е 

налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, 

съставящи отделните дейности. Взаимната обвързаност и последователност на 

изпълнение на дейностите не е ясна. Представени са само продължителностите на 

отделните групи дейности. Графикът не е Линеен график, съгласно изискванията на 

Възложителя. В графика не е представено разпределение на ключовите експерти по 

отделните дейности. 

 Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Термоконтрол Сървиз“ ЕООД, град Плевен в посочените по-горе части не отговаря 

на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие и на 

техническата спецификация.  

Така констатираните пороци в техническото предложение и представения 

график (които не е линеен график) към техническото предложение на участника, не 

могат да бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване 

забраната за представяне на допълнителните документи към техническото предложение 

на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания 

на Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо 

предложение и нов линеен календарен план, тъй като тази предвидена законова 

възможност не може да се използва за промяна на техническо предложение. 

Представените техническо предложение и линеен календарен план не отговарят на 

изискванията на Възложителя.  

 Предвид горното, офертата на „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД е неподходяща 

по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на 

възложителя и на техническата спецификация.  По този начин не е спазено и 

нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за 

изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното 

комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към 

съдържанието на Техническото предложение. Констатираната липса в изискуема част 

на техническото предложение води до несъответствие на участника с предварително 

обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП 

предлага за отстраняване от участие в процедурата по публично състезание участника 

„Термоконтрол сървиз“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 114596369, със седалище и адрес 

на управление: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. Иван Вазов 58, ап. 20, представлявано от 

Йордан Венков Йорданов – управител.  

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД няма да бъде отворен, а 

ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.  
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2. Техническо предложение на участник № 2 - „Рафаилов консулт“ ЕООД, 

гр. София, ЕИК 121811498, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 

1680, район Красно село, кв. Борово, ул. Родопски извор 54, представлявано от 

Петър Стилиянов Рафаилов – управител. 

 

2.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:  

Участникът „Рафаилов Консулт“ ЕООД е представил предложение за 

изпълнение на поръчката (Образец 4) от Документацията за участие. Предложението на 

участника се състои от 45 страници и съдържа четири приложения:  

Приложение 1 – Функционална схема; 

Приложение 2 – Организационна структура; 

Приложение 3 – График за изпълнение на основните дейности; 

Приложение 4 – Ангажираност на екипа 

Техническото предложение на Участника започва с обща информация за обекта 

– Възложител, място на изпълнение, срок за изпълнение, описание на дейностите по 

изпълнение на обществената поръчка, описание на предмета на обществената поръчка. 

Участника е описал задълженията и отговорностите, които има като участник в 

строително-инвестиционния процес, съгласно нормативните документи. 

Представен е подход за изпълнение на поръчката, като са дефинирани пет 

основни дейности: 

Дейност 1 – упражняване на строителен надзор 
Дейност 2 – изпълнение за задълженията на координатор по безопасност и 

здраве 
Дейност 3 – изготвяне на технически паспорт за строежа 
Дейност 4 – изготвяне и представяне на окончателен доклад за въвеждане на 

обекта в експлоатация 
Дейност 5 – изпълнение на останалите задължения, съгласно договора за 

обществената поръчка. 
За всяка от дефинираните дейности са описани специфичните дейности за 

нейното изпълнение, координацията на процесите до въвеждането на строежа в 
експлоатация, съгласуване на работната програма, комуникация  между страните по 
Договора и специализираните доклади. Подробно е описана организацията на работата 
по изпълнение на поръчката. 

Описани са дейностите при подготовка на строителството, дейности в 
строителния период, дейности по надзор и финансовото състояние на Проекта, искове и 
спорове, дейностите по завършване и предаване на обекта, както и дейностите по 
вътрешен контрол при изпълнение на поръчката. За всяка дейност са подробно описани 
отделните задачи и работи, разгледани са специфичните аспекти на отделните работи, 
ресурсната обезпеченост, информация, документи, координация и срещи и други.  
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Представен е план за мониторинг на изпълнението на работите, дейностите по 
контрола на качеството, методите на работа при установяване на несъответствия и 
контрол по подмяна и корекции, контрол на количествата на изпълнените СМР. 

Представено е описание на екипа на Участника. Представени са организационна 
структура и функционална схема с линиите на комуникация и подчиненост. 

Участникът е посочил ключовите експерти, допълнителните експерти и 
краткосрочните експерти. Описани са отговорностите и задълженията на ключовите 
експерти. Представено е ресурсното обезпечение на експертния състав и обектовия 
офис.  

Съдържа се график за изпълнение и разпределение на специалистите по време, 
съобразно срока за изпълнение на поръчката. В представения график са застъпени 
всички описани от Участника дейности, като за всяка дейност са посочени 
продължителността и разпределението и ангажираността на експертния екип. 

Предложена е стратегия за управление на риска. Описани са основните рискови 
фактори, очакваните резултати и предпоставки. Идентифицираните рискове са 
анализирани и оценени по вероятност на настъпване, степен на въздействие, сфери на 
влияние, мерки за недопускане  и мерки за преодоляване на риска. 
 

2.2. Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията 

на Възложителя: 

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на 

Възложителя относно неговото съдържание и пълнота. Представеният линеен график за 

изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията на възложителя и съдържа 

всички дейности в обхвата на поръчката, да отразява последователността на изпълнение 

на дейностите.  

Предложението за изпълнение на участника отговаря на техническите 

спецификация и на изискванията на възложителя и обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Участникът е представил 

разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката и графика за изпълнение.  

Комисията установи, че в графика е налице съответстващо разпределение на 

времето между процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето 

необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и 

необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Налице е съответствие 

между предложението за изпълнение и графика.  

 

ІV. Оценка на офертите по всички показатели извън цената     

Допуснат до този етап на процедурата е участника № 2 „Рафаилов Консулт“ 

ЕООД:  

При оценката комисията прилага утвърдената и влязла в сила Методика за 

определяне на комплексна оценка на офертите (Раздел X от документацията). 
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 Комисията е посочила, че допуснатият до оценка по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката – Тп“ е участника „Рафаилов Консулт“ 

ЕООД, град София.  

Оценка и мотиви по показател „Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката – Тп“, оценяване на качествен критерий – „Разпределение на ресурсите 

и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“ 

Комисията се запозна подробно с Предложението за изпълнение на поръчката 

(образец № 4), всички Приложения, както и с линейни график. Комисията направи 

кратко описание на техническото предложение на участника в Раздел ІІ „Разглеждане 

на техническите предложения на допуснатите участници“ от настоящия протокол.  

Предвид направения подробен преглед и анализ на предложението, 

комисията счита, че по този показател „Предложение за изпълнение на поръчката 

- Тп“, качествен критерий „Разпределение на ресурсите и организация на екипа 

при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“, участникът следва да 

бъде оценен с 50 точки. 

Мотиви:  
Техническото предложение на Участника започва с обща информация за 

обекта – Възложител, място на изпълнение, срок за изпълнение, описание на 
дейностите по изпълнение на обществената поръчка, описание на предмета на 
обществената поръчка.  

Участникът е описал задълженията и отговорностите, които има като 
участник в строително-инвестиционния процес, съгласно нормативните документи. 
Представен е подход за изпълнение на поръчката, като са дефинирани пет основни 
дейности: 

За всяка от дефинираните дейности са описани специфичните дейности за 
нейното изпълнение, координацията на процесите до въвеждането на строежа в 
експлоатация, съгласуване на работната програма, комуникация  между страните по 
Договора и специализираните доклади. Подробно е описана организацията на 
работата по изпълнение на поръчката. 

За всяка дейност са подробно описани отделните задачи и работи, разгледани 
са специфичните аспекти на отделните работи, ресурсната обезпеченост, 
информация, документи, координация и срещи и други. Разписани са задълженията на 
отговорните експерти. 

Представен е план за мониторинг на изпълнението на работите, дейностите 
по контрола на качеството, методите на работа при установяване на 
несъответствия и контрол по подмяна и корекции, контрол на количествата на 
изпълнените СМР. Представено е описание на екипа на Участника. Обърнато е 
внимание и са представени организационна структура и функционална схема с 
линиите на комуникация и подчиненост.Представени са ключовите експерти, 
допълнителните експерти и краткосрочните експерти. Описани са отговорностите и 
задълженията на ключовите експерти.Представено е ресурсното обезпечение на 
експертния състав и обектовия офис. Линейният график отговаря на поставените от 
Възложителя изисквания.  
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 От гореизложеното се установява, че предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

  - Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 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 поръчка.  

  - Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   

  Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация като са налични следните 

обстоятелства: 

  1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво 

отделна задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти. 
 Във връзка с така направените констатации, комисията реши, че 
техническото предложение на участника е в пълно съответствие с техническата 
спецификация, като са налице всички обстоятелства, изисквани за поставяне на 
максимална оценка. С оглед на което в съответствие с утвърдената методика за 
оценка поставя максимална оценка по показател „Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката – Тп“ – 50 точки. 

Във връзка с извършените и описани по-горе действия на комисията по 

разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници, се 

констатират следните оценки по показателя извън цената, както следва: 

 

V. След извършване на горните действия и при спазване на условията по 

чл. 57, ал. 3 от ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници.    
 

Публичното заседание по отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници беше насрочено за 21.06.2018г. в 09:00 часа.  

На публичното заседание присъстват всички членове на комисията, с което е 

№ Участник 

 

Брой  

точки  

по Показател „Техническо 

предложение за изпълнение на 

поръчката-„Пц“ 

1. 
Участник „Рафаилов 

Консулт“ ЕООД  
50 точки 
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налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.  

На заседанието  не присъстваха представители на участниците в процедурата 

или на средствата за масово осведомяване. 

Комисията приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, като обяви 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, различни от показателя 

„Предлагана цена – Пц“.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на 

единствения допуснат участник „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София:  

1. За участника „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София комисията констатира, 

че пликът, съдържащ ценовото предложение запечатан, с ненарушена цялост, подписан 

от трима от членовете на комисията на първото публично заседание, проведено на 

16.04.2018г.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта както 

следва:  

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Рафаилов 

Консулт“ ЕООД се съдържа ценово предложение – Образец № 6 от документацията за 

участие, надлежно подписано, попълнено и съдържащо всички изискуеми реквизити. 

Участникът „Рафаилов Консулт“ ЕООД в ценовото си предложение (образец № 

6) предлага:  

Цена за изпълнение:  

26 000,00 /двадесет и шест хиляди/ лева без ДДС; 

31 200,00 /тридесет и една хиляди и двеста/ лева с ДДС. 

С оповестяването на ценовото предложение приключи публичната част от 

заседанието на комисията, като същата продължи работата си в закрито заседание.  

VІ. Проверка на документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови 

параметри“ за съответствие с изискванията на възложителя 

Преди да пристъпи към оценка на ценовите предложения, комисията следва да 

провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. 

1. Участник № 2 - „Рафаилов консулт“ ЕООД, гр. София, ЕИК 121811498, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, кв. 

Борово, ул. Родопски извор 54, представлявано от Петър Стилиянов Рафаилов – 

управител 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по 

Образец № 6, като е оферирана цена за изпълнение. След извършеното сравняване на 

ценовото предложение с прогнозната стойност, комисията установи, че ценовото 

предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и не 

надвишава прогнозната стойност на поръчката. С оглед констатираното комисията 
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допуска участник участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената 

с документацията  методика за комплексна оценка.  

VІІ. Проверка за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за 

предложението в плик „Предлагани ценови параметри“ 
Разпоредбата на чл.72, ал. 1 от ЗОП в настоящия случай не е приложима, 

доколко не може да бъде формирана средна стойност на съответните предложения от 

останалите оферти предвид обстоятелството, че е допуснат до оценка на ценовите 

предложения един участник. За да се прилага посочената процедура по съответен 

показател, подлежащ на оценяване, следва да са допуснати до оценяване и класиране 

най-малко три оферти. 

 

 

VIII. Оценка на офертите по показател „Предлагана цена - Пц“ и 

определяне на комплексната оценка 

 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на 

участника: 

 

А) по Показател „Предлагана цена – Пц“   

 

Оценката по показател „Предлагана цена - Пц“ се изчислява по формулата: 

 

Пц = (
Пц𝒎𝒊𝒏

Пц𝒊
) х𝟓𝟎 =. . . (бр. точки) 

Където: 

Пцmin е минималната обща предложена цена; 

Пцi е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният 

брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. 

 

В настоящия случай:  

 

Пцi = 26 000,00 лева без ДДС; 

Пцmin = 26 000,00 лева без ДДС. 

Пцmin = Пцi 
 

Пц = (Пцmin/ Пi) х 50 =(26 000,00/26 000,00) х 50 = 50 точки.  

 

Участникът „Рафаилов Консулт” ЕООД, град София получава по 

показател „Предлагана цена – Пц“ – 50 точки.    
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Б) Изчисляване на „Комплексната оценка” на участника 

 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участника 

„Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София съобразно утвърдената от възложителя 

методика за комплексна оценка на офертите:  

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

КО = 50+50 = 100 точки.  

„Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София получава комплексна оценка 100 точки.  

 

IX. Класиране по критерия „оптимално съотношение качество/цена” 
 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи 

от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и предходни протоколи и 

получените комплексни оценки от участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП 

Комисията извърши следното класиране: 

За обществена поръчка – публично състезание с предмет:  „Упражняване на 

строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 

06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в 

град Мездра“, открита с Решение № 189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки под № 00007-2018-0007 

 

На I-во място: Участник № 2 „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София – с 

комплексна оценка 100 точки. 

 
Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - Кмета 

на община Мездра, за изпълнител на обществена поръчка – публично състезание с 
предмет:  „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР 
по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от 
уличната мрежа в град Мездра“ да бъде избран участникът, класиран на първо място, 
а именно:  

 

Участник № 2 „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София, ЕИК 121811498, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, кв. Борово, 

ул. Родопски извор 54, представлявано от Петър Стилиянов Рафаилов – управител – с 

комплексна оценка 100 точки. 
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В съответствие с чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад прилагаме 

протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1, приключен на 

28.05.2018г., Протокол № 2, приключен на 15.06.2018г. и Протокол № 3, приключен на 

21.06.2018г.  На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, 

назначена със Заповед № 249 от 16.04.2018г. на Кмета на община Мездра, Ви предава 

настоящия доклад за утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата. 

Настоящият доклад се изготви на 21.06.2018г. и се подписа от членовете на комисия, 

назначена със Заповед № 249 от 16.04.2018г., както следва:   

 

 

Председател: 

 

Инж. Розалина Георгиева  

 

……………/п/……………. 

 

 

Членове:  

Соня Клисурска Арх. Димитър Костов 

 

……………/п/…………. 

 

……………/п/…………. 

 

Росен Балабанов Теодора Василева 

 

……………/п/……………. 

 

……………/п/……………. 

 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД 
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