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П Р О Т О К О Л  

№ 2 

Съставен на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки (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, както и разглеждане на документите по чл. 39, ал. 

3, т. 1 от ППЗОП от комисията, назначена със Заповед № 249 от 16.04.2018г. на Кмета 

на Община Мездра – Генади Събков, за провеждане 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“, открита с Решение № 

189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00007-

2018-0007.  

 

Днес, 05.06.2018 г., комисия в състав:  

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

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

и Членове: 

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; 

се събра в заседателната зала на общинска администрация Мездра, находяща се 

в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 от 10:00 часа за изпълнение на Заповед №249 

от  16.04.2018 г.  на Кмета на Община Мездра – Генади Събков за провеждане на 

горепосочената обществена поръчка. 

 

След извършване на горните действия Председателят на комисията установи, 

че на заседанието присъства състава на комисията, с което е налице 
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законоустановеното мнозинство и необходимият кворум за вземане на валидни 

решения. 

На своето предходно заседание комисията установи липси, нередовности и 

несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, за 

което по реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП се състави протокол, изпратен на участниците 

в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на допълнително 

представените на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) документи на участниците и установи:  

 

1. За 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. 

 

С протокола от предходното заседание комисията е установила липси, 

непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор на участника.  

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът с писмо с вх. № 26.00-

628/30.05.2018 г. е представил следните документи: 

1. Опис (Образец №1); 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец №2); 

3. Декларация (Образец №3). 

На представените документи е поставена последователна номерация в 

изпълнение на указанието  на комисията в Протокол № 1, приключен на 28.05.2018г., 

а именно участникът да представи документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като 

същите да бъдат номерирани последователно. 

Комисията разгледа представения ЕЕДОП (Образец №2) и констатира 

следното:  

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле „Пощенски адрес“ участникът е посочил адрес, който 

съответства на вписания адрес на управление по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“, в поле „д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 
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информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка 

държава членка?“ е маркирал отговор „Да“. 

В част IV „Критерии за подбор“, раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление, участникът е посочил, че е внедрил 

система за управление на качество БДС EN ISO 9001:2008. Посочил е номер на 

сертификата, обхват и валидност на същия.  

В Част VI: Заключителни положения е посочена необходимата информация във 

вторите квадратни скоби.  

С оглед на гореизложените констатации комисията счита, че по 

отношение на участника „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД, гр. Плевен 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 допуска участника до по-

нататъшно участие в процедурата, а именно до разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката.  

 

2. За 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. 

 

С протокола от предходното заседание комисията е установила липси, 

непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор на участника.  

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът с писмо с вх. № 26.00-

637/31.05.2018 г. е представил следните документи: 

1. Опис (Образец №1); 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец №2); 

3. Декларация (Образец №3). 

В представения Опис (Образец №1) са посочени както броят на страниците, от 

които се състоят представените документи, така и от кой до кой номер страница са 

разположени в целия комплект документи от офертата на участника. 

 

Участникът е представил попълнен ЕЕДОП – Образец №2, като е използвал 

утвърдения от възложителя образец. 
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Комисията разгледа представения ЕЕДОП (Образец №2) и констатира 

следното: 

В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 1б) е декларирал, че е изпълнил четири броя услуги – строителен 

надзор. 

По отношение на първата посочена услуга с получател Община Стамболово 

участникът е посочил в разглежданата част на ЕЕДОП, че е придобил този опит като 

член на обединение и съответно каква част от поръчката е изпълнил. 

По отношение на следващата посочена услуга с получател Община Болярово 

участникът е представил фактури и платежни документи, както и референция от 

Община Болярово, доказващи декларираните в ЕЕДОП данни. 

По отношение на посочената услуга с получател Община Мадан комисията 

установи, че участникът е посочил сума без ДДС. Началната и крайната дати, посочени 

от участника в ЕЕДОП съответстват на публичната информация в РОП на АОП.  

На последно място участникът е посочил, че е изпълнил строителен надзор, като 

получател на услугата е Община Рудозем. Комисията установи, че посочените от 

участника наименование, начална и крайна дата съответстват на публичната 

информация в РОП на АОП.  

С оглед на гореизложените констатации комисията счита, че по 

отношение на участника „Рафаилов Консулт“ ЕООД 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 допуска участника до по-нататъшно участие в 

процедурата, а именно до разглеждане на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката.  

 

Въз основа на горното, комисията взе решение да премине към разглеждане 

на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите 

участници. 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА: 

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“, 
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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. 
Комисията пристъпи към проверка за съответствие на техническите 

предложения на участниците с изискванията на Възложителя за изготвянето им, както 

следва:  

 

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. 

 

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; 
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- 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 
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 
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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 

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 
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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 

констатира, 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 

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 
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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 

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. 
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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.  

 

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. 

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

строително-инвестиционния процес, съгласно нормативните документи. 
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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.  

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: 
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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.  

Предвид горното, комисията пристъпва към оценка на техническото 

предложение на участника „Рафаилов Консулт“ ЕООД. 

 

ІІІ. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН 

ЦЕНАТА    Допуснати до този етап на процедурата е участник № 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), а 

именно: 

 

 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ е както следва:  

 

 Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената 

от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума 

от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

Показател – П 

Максимално 

възможен брой 

точки 

1. Предлагана цена – Пц 50 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 
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Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният 

брой точки, който може да получи участник, е 100 т. 

 

Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

А. Предлагана цена – Пц 

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

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

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

 

Пц = (
Пц𝒎𝒊𝒏

Пц𝒊
) х𝟓𝟎 =. . . (бр. точки) 

Където: 

Пцmin е минималната обща предложена цена; 

Пцi е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 

С предложената методика се оценява разпределение на ресурсите и организация 

на екипа на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава 

възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на 

кандидатите. 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 

оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с 

Техническите спецификации. 

 

В Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценяван 

качествен критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 

 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката:  

В техническото предложение участниците следва да представят 

разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и 

методите на координация и комуникация с Възложителя; мерките за осигуряване на 

качеството; методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на 

поръчката, която считат за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение 
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на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата 

спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.  

 

Този показател получава максимум 50 т. по скалата за оценка, посочена по-

долу. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя 

се подлагат на анализ и се оценяват по следните показатели: 

 

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение 

на дейностите в обхвата на поръчката“ 

Бр. 

точки 

– 50 

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. 

30 т. 

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 при условие, че е налично едно от следните 

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 дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 

др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти. 

40 т. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 50 т. 
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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 при условие, че са налични две от следните 

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 дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 

др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти. 

Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите 

между предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и 

минималните изисквания към съдържанието на този показател или ако липсва 

тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат предложени 

за отстраняване. 

 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения 

следва да се тълкуват, както следва: 

 „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

„Неподходяща оферта“ е оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 

някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. Ако се констатира, че 

дадена оферта попада в обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща оферта“ 

същата се отстранява от участие в обществената поръчка. 

Важно: 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 
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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. 

 

 Допуснатият до оценка по показател „Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката – Тп“ е участникът „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 към техническото предложение, 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 премета 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 
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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.  
 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: 

 

 

№ Участник 

Брой  

точки  

по Показател „Техническо 

предложение за изпълнение на 

поръчката-„Пц“ 

1. 
Участник „Рафаилов 

Консулт“ ЕООД  
50 точки 
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След изпълнение на горните действия комисията прецени, че може да пристъпи 

към следващия етап от процедурата и РЕШИ:  

Комисията насрочи следващото публично заседание за отваряне и оповестяване 

на ценовите оферти на допуснатите участници на 21.06.2018г. от 09:00 часа в малката 

заседателната зала на общинската администрация, намираща се на 4 /четвърти/ 

етаж в административната сграда на Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо 

Ботев“ № 27. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията се задължава 

да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез 

съобщение в профила на купувача. 

Протоколът се приключи на 15.06.2018 г. Протоколът се подписа от 

председателя на комисията и от нейните членове, както следва:  

 

КОМИСИЯ: 

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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