
До 

Кмета на община Елена  

 

ДОКЛАД 

На комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-277/02.05.2018 г. на Кмета на Община 

Елена, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура „публично 

състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по 

време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция на 

сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛЪЗЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия Доклад, 

отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 

РД.02.05-277/02.05.2018 г. 

 

Етап I.  

На 02.05.2018 г. в 13:30 часа в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, се събра Комисията, назначена с Ваша заповед 

РД.02.05-277/02.05.2018 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при община 

Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена; 

2. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена. 

Комисията се събра в пълен състав със задача да извърши отваряне и разглеждане на 

офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с обект 

„услуга“ и предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време 

на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция на сградите на 

СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. 

 

I. Председателят на комисията получи изготвения Регистър на получените оферти и самите 

получени оферти. 
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Комисията констатира, че до крайния срок - 17:30 часа на 27.04.2018 г. са постъпили 10 

(десет) оферти за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, а именно: 

№ участник седалище вх. № дата час 

1 2 3 4 5 6 

1. „РЕТЕМ” ООД ГАБРОВО РД.02.04-13 24.04.2018 г. 11:16 

2. „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД ПЛОВДИВ РД.02.04-14 24.04.2018 г. 12:07 

3. 
„АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - 

ВТ” ООД 

ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 
РД.02.04-15 25.04.2018 г. 11:37 

4. 
„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” 

ЕООД 
ПЛЕВЕН  РД.02.04-16 26.04.2018 Г. 12:.03 

5. 
„ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ” 

ООД 
СОФИЯ РД.02.04-17 26.04.2018 г. 15:52 

6. „РТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД ПЛОВДИВ РД.02.04-18 27.04.2018 г. 9:49 

7. „АЛФА М-98” ЕООД ГАБРОВО РД.02.04-19 27.04.2018 г. 9:55 

8. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД ПЛОВДИВ РД.02.04-20 27.04.2018 г. 9:57 

9. 

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

ООД 

СОФИЯ РД.02.04-21 27.04.2018 г. 10:02 

10. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД ПЛОВДИВ РД.02.04-22 27.04.2018 г. 10:03 

 

Приетите опаковки на офертите бяха с видимо ненарушена цялост, запечатани, 

непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване. 

Комисията констатира, че няма предложения, постъпили след крайния срок за подаване на 

оферти. 

 

II. Преди започване на своята работа, всички членове на комисията подписаха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

III. Във връзка с възможността, предвидена в чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП), при отваряне на офертите не присъстваха 

представители на участниците. 
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IV. Комисията започна своята работа с отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване, оповестяване на тяхното съдържание, проверка за наличие на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Първа беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „РЕТЕМ” 

ООД - гр. Габрово. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана. 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Втора беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Т 7 

Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 
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• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана. 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Трета беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Агенция 

Стройконтрол ВТ“ ООД - гр. Велико Търново. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

• График на дейностите - подписан и подпечатан. 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  
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Четвърта беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника 

„Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. Плевен. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Пета беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Елатив 

Техноинвест“ ООД - гр. София. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в хартиен вид - подписан 

и подпечатан и в електронен вид на CD - подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 
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• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

• Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - подписана и подпечатана; 

• Удостоверение за добро изпълнение от Община Сухиндол - заверено копие; 

• Удостоверение № 4/12.10.2015 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено копие; 

• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител  Сухиндол - заверено 

копие; 

• Удостоверение за добро изпълнение от ЕТ „Крисбо Холидейс - Живка Генчева“ - заверено 

копие; 

• Удостоверение №  21/12.10.2015 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено 

копие; 

• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител  ЕТ „Крисбо Холидейс - 

Живка Генчева“ - заверено копие; 

• Удостоверение за добро изпълнение от ЗП Евгени Ангелов Енев - заверено копие; 

• Удостоверение № 9/20.09.2016 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено копие; 

• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител ЗП Евгени Ангелов 

Енев - заверено копие; 

• Удостоверение № 114/20.09.2017 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено 

копие; 

• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител Ясен Симов - заверено 

копие; 

• Удостоверение № 150/15.11.2017 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено 

копие; 

• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител Петър Петров - 

заверено копие; 

• Удостоверение № 1/12.01.2017 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено копие; 

• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител община Тутракан - 

заверено копие; 

• Удостоверение № 8/16.11.2017 г. за въвеждане в експлоатация на строеж - заверено копие; 
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• Окончателен доклад за завършване на строителство с възложител община Стражица - 

заверено копие; 

• Заповед № 5/17.06.2016 г., Заповед № 1/27.10.2017 г. и Заповед № 2/06.11.2017 г. на 

„Елатив Техноинвест“ ООД; 

• Сертификат на инж. Люмена Василева Янкова за завършен курс „Координатор по 

безопасност и здраве в строителството“ - заверено копие. 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Шеста беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „РТ 

Консултинг“ ЕООД - гр. Пловдив. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в хартиен вид - подписан 

и подпечатан и в електронен вид на CD - неподписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Седма беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Алфа М-98“ 

ЕООД - гр. Габрово. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 
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• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Осма беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника 

„Пловдивинвест“ АД - гр. Пловдив. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в хартиен вид - подписан 

и подпечатан и в електронен вид на CD - подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 
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• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Девета беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Институт 

за управление на програми и проекти“ ООД - гр. София. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в хартиен вид - подписан 

и подпечатан и в електронен вид на CD - подписан; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Десета беше отворена запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Кима 

Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив. Същата съдържаше: 

• Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

• Опис на представените документи - подписан и подпечатан; 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид на CD - 

подписан; 
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• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4 - подписана и подпечатана; 

• Декларация по чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 - 

подписана и подпечатана; 

• Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6 - подписано и подпечатано; 

• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7 - 

подписана и подпечатана; 

• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8 - подписана и подпечатана; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 9 - подписана и 

подпечатана; 

Тримата членове на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, по реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, 

с обстойно разглеждане на всички документи, приложени в офертата на участниците, 

подали оферти, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

При разглеждане на представените оферти за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното: 

1. По отношение на офертата на участника „Ретем“ ООД - гр. Габрово, комисията 

констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Ретем“ ООД - гр. Габрово се допуска до следващ етап от процедурата - 

разглеждане на техническо предложение. 

 

2. По отношение на офертата на участника „Т7 Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
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Участникът „Т7 Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив се допуска до следващ етап от 

процедурата - разглеждане на техническо предложение. 

 

3. По отношение на офертата на участника „Агенция Стройконтрол ВТ“ ООД - гр. 

Велико Търново, комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Агенция Стройконтрол ВТ“ ООД - гр. Велико Търново се допуска до 

следващ етап от процедурата - разглеждане на техническо предложение. 

 

4. По отношение на офертата на участника „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. 

Плевен, комисията констатира: 

4.1. В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и 

финансово състояние, част ІV, буква „Б“, т. 5.: 

- От представената информация за Застрахователна полица за риск „професионална 

отговорност“, застрахователната сума възлиза на: 30 000 лв.  

 

Съгласно  чл. 5, ал. 3, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството минималната застрахователна сума за консултант, 

извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти за строежи четвърта 

категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ е 50 000 лв. 

Съгласно  чл. 5, ал. 4, т. 4 от същата Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството минималната застрахователна сума за 

консултант, извършващ строителен надзор за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, 

ал. 1, т. 4 от ЗУТ е 50 000 лв. 

 

5. По отношение на офертата на участника „Елатив Техноинвест“ ООД - гр. София, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Елатив Техноинвест“ ООД - гр. София се допуска до следващ етап от 

процедурата - разглеждане на техническо предложение. 

 

6. По отношение на офертата на участника „РТ Консултинг“ ЕООД - гр. Пловдив, 

комисията констатира: 
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6.1. Представеният ЕЕДОП в електронен вид не е подписан. 

6.2. В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ Няма информация участникът за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, да е 

изпълнил поне две дейности - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката. 

Под „предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се има предвид дейност, 

свързана с упражняване на строителен надзор. 

Описана е само една дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. 

 

7. По отношение на офертата на участника „Алфа М-98“ ЕООД - гр. Габрово, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Алфа М-98“ ЕООД - гр. Габрово се допуска до следващ етап от 

процедурата - разглеждане на техническо предложение. 

 

8. По отношение на офертата на участника „Пловдивинвест“ АД - гр. Пловдив, 

комисията констатира: 

8.1. В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и 

професионални способности: 

▪ Няма информация участникът за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, да е 

изпълнил поне две дейности - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката. 

 

Описана е само една дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. 

 

9. По отношение на офертата на участника „Институт за управление на програми и 

проекти“ ООД - гр. София, комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Институт за управление на програми и проекти“ ООД - гр. София се 

допуска до следващ етап от процедурата - разглеждане на техническо предложение. 
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10. По отношение на офертата на участника „Кима Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив, 

комисията констатира: 

Представената оферта съдържа всички документи, изискани съгласно документацията за 

участие. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и минималните 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът „Кима Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив се допуска до следващ етап от 

процедурата - разглеждане на техническо предложение. 

 

V. При разглеждане на подадените оферти на „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. Плевен, 

„РТ Консултинг“ ЕООД - гр. Пловдив и „Пловдивинвест“ АД - гр. Пловдив, Комисията 

установи нередовност на информацията / документите. 

Във връзка с изложеното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията изиска от тези 

участници представянето на липсващите в офертите им документи и/или отстраняването 

на констатираните нередовности. 

 

За информация: 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” 

от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 

европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 

Единeн европейски документ за обществени поръчки за настоящата процедура е 

публикуван в Профила на купувача на община Елена - в електронен вид - еЕЕДОП: 

http://zop.elena.bg/?p=2092.  

Указания за работа с ЕЕДОП в електронен вид са налични на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/bg/renditions/native.  

 

VI. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, срокът за представяне на нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на 

констатираните несъответствия е до 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол.  

Документите следва да бъдат представени, констатираните несъответствия трябва да бъдат 

отстранени, не по-късно от изтичането на посочения срок по пощенски път на адрес: гр. 

Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, Община Елена (На вниманието на 

председателя на комисията - инж. Димитринка Иванова). 

Комисията реши Протокол № 1 с констатациите относно наличието и редовността на 

представените документи към офертите за участие в процедура „публично състезание“ да 

бъде изпратен в един и същ ден на всички участници и да бъде публикуван в профила на 

купувача на официалната страница на Община Елена. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/bg/renditions/native
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Изготвянето на Протокол № 1 приключи на 09.05.2018 г. в 13:00 ч. 

 

Етап II. 

На 22.05.2018 г. в 11:00 часа в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, Комисията се събра отново в пълен състав, в закрито заседание, със 

задача да извърши проверка за наличието и редовността на допълнителните документи, 

изискани и представени от участниците за съответствието им с критериите за подбор във 

връзка с провеждане на обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет „Избор на 

изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и 

монтажни работи на обект: „Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. 

Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците, съгласно отразените констатации на комисията в Протокол № 1 от 09.05.2018 

г., при което установи следното: 

От участниците са представени документи в указания срок - 5 работни дни от получаването 

на Протокол № 1.  

А. Документи от „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. Плевен: Приложен е ЕЕДОП в 

електронен вид - подписан с електронен подпис от управителя на дружеството.  

В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и 

финансово състояние, част ІV, буква „Б“, т. 5.:  

- От представената информация за Застрахователна полица за риск „професионална 

отговорност“, застрахователната сума възлиза на: 300 000 лв.  

 

Б. Документи от „РТ Консултинг“ ЕООД - гр. Пловдив: Приложен е ЕЕДОП в електронен 

вид - подписан с електронен подпис от управителя на дружеството. 

В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и професионални 

способности: 

- Участникът е описал, че  е изпълнил две дейности с предмет идентичен или сходен с този 

на поръчката. 

В. Документи от „Пловдивинвест“ АД - гр. Пловдив: Приложен е ЕЕДОП в електронен вид 

- подписан с електронен подпис от управителя на дружеството. 

В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: Технически и професионални 

способности: 

- Участникът е описал, че  е изпълнил две дейности с предмет идентичен или сходен с този 

на поръчката. 
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Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на документите на 

допуснатите  участници, както следва: 

1. „Ретем“ ООД - гр. Габрово, както и представеното техническо предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 5 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 5 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Описано е предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката. В табличен вид е описано как е 

организирано реализирането на всяка една от дейностите. Предвидени са мерки, свързани с 

определяна на конкретни задачи, запознаване с и обработване на информация, добра 

комуникация между ключовите експерти, оптимално използване на техническите ресурси и 

законосъобразно изпълнение на целия процес по строителствата.  

 

В част Б от техническото си предложение, участникът е представил информация, относно 

професионалната компетентност на персонала. За всеки от предложените експерти са 

посочени обекти/строежи в които е участвал. 

 

2. „Т 7 Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив, както и представеното техническо 

предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  
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Предложен е срок 3 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 3 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността. Описани са 

обхват на консултантската услуга, подход на изпълнение, мобилизиране на екипа и мерки 

за координация. Посочен е план за работа по етапи. Предвидени са контролни дейности при 

упражняване на строителен надзор и конкретните задължения на всеки от експертния екип 

на консултанта.  

 

В част Б от техническото си предложение, участникът е представил информация, относно 

професионалната компетентност на персонала. За всеки от предложените експерти са 

посочени обекти/строежи в които е участвал. 

 

3. „Агенция Стройконтрол ВТ“ ООД - гр. Велико Търново, както и представеното 

техническо предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 10 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 10 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността. В нея е посочил 

структура на работния план, включващ задачите и стъпките по време на строителството. 

Представена е организационно структура, включваща конкретни задължения и 

отговорности на експертите в екипа. 

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

Представен е времеви график за изпълнение на дейностите. 
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4. „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. Плевен, както и представеното техническо 

предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 10 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 10 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността.  

Приложени са:  

- Последователност на документирането; 

- Опис на дейностите подлежащи на контрол; 

- Функционална схема; 

- организационна структура. 

В табличен вид е посочен основния експертен екип. Описани са отговорностите и 

задълженията на същия, както и образование, квалификация и професионална 

компетентност на всеки от експертите. Представен е график за изпълнение, стъпки и мерки 

по упражняване на контрол, план за управление на риска. Отделно са предложени 

функционална схема и организационно структура под формата на графични изображения. 

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

5. „Елатив Техноинвест“ ООД - гр. София, както и представеното техническо 

предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 
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- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 5 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт – 5 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността.  

Представени са: 

- задължения и отговорности на консултанта по етапи на изпълнение на услугата; 

- организационна структура, включваща в себе си задължения и отговорности на 

експертите. 

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

6. „РТ Консултинг“ ЕООД - гр. Пловдив, както и представеното техническо 

предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 10 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 10 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността, очакваните 

резултати, подход за изпълнение, професионална компетентност на персонала, описание 

мониторинга на методите на изпълнение на СМР, стратегия за контрол върху 

технологичната последователност. Схематично са описани комуникацията между страните 

в инвестиционно - строителния процес. В табличен вида са идентифицирани рисковете и 
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мерките за отстраняването им. 

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

7. „Алфа М-98“ ЕООД - гр. Габрово, както и представеното техническо предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 8 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 8 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността. Посочени са 

всички стъпки и тяхната последователност. Описано е разпределение на работната сила и 

отговорностите на всеки от ангажираните експерти. Схематично са представени основни 

принципи за постигане на ефективна организация за изпълнение на договора.  

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

8. „Пловдивинвест“ АД - гр. Пловдив, както и представеното техническо 

предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 
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оферти.  

Предложен е срок 10 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 10 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал стратегия за успешното реализиране на поръчката, 

включваща конкретни елементи и очаквани резултати. Идентифицирани са целите на 

услугата. Изчерпателно са описани задълженията на консултанта, като са изброени всички 

действия по етапи. Изброени са техническите ресурси, които ще бъдат използвани за 

обезпечаване на изпълнението. Схематично са изобразени отговорностите и задълженията 

на членовете на екипа в хода на изпълнение. В табличен вид е предвиден и помощен 

персонал, като са описани функциите, отговорностите и контрола. Схематично е 

изобразена комуникацията между всички страни в изпълнението на строителният обект. 

Въведени са контролни функции. 

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

9. „Институт за управление на програми и проекти“ ООД - гр. София, както и 

представеното техническо предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок 10 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 10 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността, свързана с 

упражняване на строителен надзор и предложението за разпределение на задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на поръчката. Представени са 
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стратегия и организация  на изпълнението придружени с подробно описание. Описана е 

професионалната компетентност на персонала и е приложен график за разпределение на 

човешките ресурси.  

В обособен раздел са описани мерки за осигуряване на качеството. 

Идентифицирани са рисковете и начините за тяхното преодоляване.  

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

10. „Кима Консулт“ ЕООД - гр. Пловдив, както и представеното техническо 

предложение. 

Към заявлението за участие се съдържат всички изискуеми документи, надлежно 

подписани и подпечатани. 

Относно поставените критерии за подбор, Комисията извърши проверка и установи, че 

участникът отговаря на всички поставени изисквания. 

Комисията разгледа депозираното от участника Предложение за изпълнение на поръчката, 

и констатира следното: 

- участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Посочил е срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от крайния срок за приемане на 

оферти.  

Предложен е срок  9 календарни дни след приключване на СМР за изготвяне на 

окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Срок за съставяне на технически паспорт - 9 календарни дни, считано от подписване на 

констативен акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство. 

 

Участникът подробно е описал организацията за изпълнение на дейността.  

Идентифицирал е законодателната и нормативна рамка при осъществяване на строителния 

надзор. В обособен раздел е описана последователността на изготвяне на изискуемата 

документация, дейностите по контрол, мониторинг и съгласуване, както и рисковете по 

време на изпълнение на надзора. 

 

Участникът е представил информация, относно професионалната компетентност на 

персонала. За всеки от предложените експерти са посочени обекти/строежи в които е 

участвал. 

 

Комисията продължи с оценка на офертите по показател П1 - „Техническо предложение на 

участника за изпълнение на поръчката“, съгласно предварително указаната методика: 

Начин за определяне на оценката по показател П1 - „Техническо предложение на участника 

за изпълнение на поръчката“: 

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник 
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технически предложения.  

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания 

на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания 

на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на 

действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са 

съобразени с предмета на поръчката. 

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и 

стандарти в областта на изпълнението на СМР следва да се разбират като предварително 

обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.  

Оценка по Показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ - максимална стойност - 50 точки.  

Показателят е относим към оценка на професионалната компетентност на персонала, който 

ще осъществява дейността, т.е.  

На оценка подлежи професионалната компетентност на персонала, на който ще се възложи 

изпълнението на поръчката, тъй като качеството на ангажирания в изпълнението на 

поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора. 

 

Оценка по Показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ - максимална стойност - 50 точки.  

Показателят е относим към оценка на професионалната компетентност на персонала, който 

ще осъществява дейността, т.е.  

На оценка подлежи професионалната компетентност на персонала, на който ще се възложи 

изпълнението на поръчката, тъй като качеството на ангажирания в изпълнението на 

поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора. 

 

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и 

стандарти в областта на упражняването на строителен надзор следва да се разбират като 

предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП. Точките по показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ (показател професионална компетентност на персонала), ще бъдат присъждани 

от помощния орган на възложителя - оценителната комисия по експертна мотивирана 

оценка. 

 

Указания за разработване на частта „Професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“, 

която следва да съдържа всеки един от следните компоненти: 

В тази част от предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да 

направи предложение относно професионалната компетентност на персонала, на който ще 

се възложи надзора. 

1.„Ръководител на екипа“: Лице, определено за обекта/строежа, предмет на настоящата 

поръчка; 

2.“Архитект”; 

3. Експерт по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения“; 

4. Експерт по част Електро“; 
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5. Експерт по част ВиК”; 

6. Експерт, който да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи“; 

7. Експерт по част „Отопление, Вентилация и Климатизация“; 

8. Експерт по част „Геодезия“. 

 

Метод на формиране на оценката: 

• Оценка 50 точки - за предложения, които съдържат максималния брой точки (от 19 до 24 

точки), съобразно посоченото по-долу в таблицата, относно професионалната 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението; 

Оценка 40 точки - за предложения, които съдържат брой точки от посочени във втората 

скала от таблицата, разписана по-долу (от 13 до 18 точки) относно професионалната 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението и 

Оценка 30 точки - за предложения, които съдържат брой точки от посочени в третата 

скала от таблицата, разписана по-долу (от 8 до 12 точки), относно професионалната 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението. 

За всеки от експертите следва да се има предвид сбора от точките за специфичен 

професионален опит и за участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой 

строителни обекти/строежи. 

В зависимост от получените точки относно професионалната компетентност на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката за целите на общата оценка на частта - 

„Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на 

строителния надзор по време на строителството“ следва да се ползва следната таблица: 

 

50 точки 40 точки 30 точки 

от до от до от до 

19 точки 24 точки 13 точки 18 точки 8 точки 12 точки 

 

За целите на настоящата МЕТОДИКА, точки относно професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението се присъждат по следния начин: 

 

А. За Ръководителя на екипа: да притежава специфичен професионален опит като 

Ръководител на екип, упражняващ строителен надзор и/или извършващ оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектантски екип, или еквивалентна 

позиция за брой реализирани обекти/строежи: 

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

Б. За Архитект: да притежава специфичен професионален опит в упражняване на 

строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или 

проектиране като „Архитект“, или еквивалентна позиция за брой реализирани 

обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 
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- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

В. За Експерта по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения: да притежава 

специфичен професионален опит като Експерт по част Конструктивна/Строителство на 

сгради и съоръжения при упражняване на строителен надзор и/или оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Конструктивна“, или 

еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

Г. За Експерта по част Електро: да притежава специфичен професионален опит като 

Експерт по част Електро при упражняване на строителен надзор и/или оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Електро“ или 

еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

Д. За Експерта по част ВиК: да притежава специфичен професионален опит като Експерт по 

част ВиК при упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и/или проектиране по част „ВиК“, или еквивалентна позиция за брой 

реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

Е. За Експерта, който отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. да 

притежава специфичен професионален опит като Експерта, отговарящ на изискванията на 

чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. при упражняване на строителен надзор и/или оценка на 

съответствието на инвестиционен, или еквивалентна позиция за брой реализирани 

обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

Ж. За Експерта по част Отопление, Вентилация и Климатизация: да притежава специфичен 

професионален опит като Експерт „ОВК“ при упражняване на строителен надзор и/или 

оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „ОВК“, или 

еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

З. За Експерта по част Геодезия: да притежава специфичен професионален опит като 

Експерт по част Геодезия при упражняване на строителен надзор и/или оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Геодезия“, или 

еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 
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- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки 

Комисията извърши оценка по показател П1 „Техническо предложение на участника за 

изпълнение на поръчката“, отразена в отделно приложение, неразделна част от настоящия 

протокол. 

Резултати от оценката: 

№ участник П1 / точки 

1. „РЕТЕМ” ООД 50 

2. „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД 50 

3. „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ООД 50 

4. „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД 50 

5. „ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ” ООД 50 

6. „РТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД 50 

7. „АЛФА М-98” ЕООД 50 

8. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 50 

9. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД 50 

10. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД 50 

 

Комисията реши отварянето на ценовите предложения  да се извърши на 29.05.2018 г. от 

13:30 часа в стая 211 на община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24. 

Отварянето да се извърши публично, при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Не по-късно 

от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, Комисията да обяви, 

най-малко чрез съобщение в Профила на купувача на община Елена, датата, часа и мястото 

на отварянето. 

Комисията състави Протокол № 2 в съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 

2 от ППЗОП, и приключи своята работа на 23.05.2018 г. в 10:00 ч.  

 

Етап III. 
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На 29.05.2018 г. в 13:30 ч., в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, Комисията се събра в пълен състав и продължи своите действия по 

разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура „публично състезание“ 

по реда по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни 

работи на обект: „Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с 

внедряване на мерки за енергийна ефективност“. 

I. Във връзка с отваряне на ценовите предложения (пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“) от офертите на допуснатите до оценка участници в процедурата, всички 

заинтересовани лица са уведомени предварително за датата, часа и мястото на отваряне, 

чрез съобщение в Профила на купувача на община Елена, публикувано на 23.05.2018 г.  

II. Съгласно предвидената възможност в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отваряне на ценовите 

предложения не присъстваха упълномощени представители на участниците, подали оферта 

в процедурата. 

III. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, по реда на тяхното 

постъпване. 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ трябва да съдържа „Ценово 

предложение“, образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника. 

 

Първи беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „РЕТЕМ” ООД - 

гр. Габрово. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, подписано 

и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

24 900,00 лв. без вкл. ДДС / Стойност с ДДС не е указана. 

 

Втори беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Т 7 Консулт“ 

ЕООД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

15 770,00 лв. без вкл. ДДС / 18 924,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Трети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Агенция 

Стройконтрол ВТ“ ООД - гр. Велико Търново. Същият съдържа „Ценово предложение“, 

образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 
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24 291,00 лв. без вкл. ДДС / 29 149,20 лв. с вкл. ДДС. 

 

Четвърти беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. Плевен. Същият съдържа „Ценово предложение“, 

образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

10 350,00 лв. без вкл. ДДС / 12 420,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Пети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Елатив 

Техноинвест“ ООД - гр. София. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, 

попълнено, подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

22 762,00 лв. без вкл. ДДС / 27 314,40 лв. с вкл. ДДС. 

 

Шести беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „РТ Консултинг“ 

ЕООД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

18 500,00 лв. без вкл. ДДС / 22 200,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Седми беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Алфа М-98“ 

ЕООД - гр. Габрово. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

9 888,00 лв. без вкл. ДДС / 11 865,60 лв. с вкл. ДДС. 

 

Осми беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Пловдивинвест“ 

АД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

16 100,00 лв. без вкл. ДДС / 19 320,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Девети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД - гр. София. Същият съдържа „Ценово 

предложение“, образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника. 
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Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

24 900,00 лв. без вкл. ДДС / 29 880,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Десети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Кима Консулт“ 

ЕООД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

15 555,00 лв. без вкл. ДДС / 18 666,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

IV. Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и провери съответствието 

им с предварително обявените условия, като установи, че са попълнени и в съответствие с 

приложения в документацията за участие образец. 

 

V. Във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията извърши проверка, относно предложения в 

офертите на участниците, свързани с цена или разходи, които подлежат на оценяване, и са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка.  

Проверката беше извършена по следната формула: 

Х = (Х1 + Х2 + … + Хn) / n, където: 

Х1 + Х2 + … + Хn са предложенията на участниците, а n е броят на предложенията. 

Процентното съотношение между средната стойност на останалите предложения и 

предложението, което се сравнява е равно на: 

    Х-Y 

------------ * 100 = %, където 

      Х 

Х - средната стойност на останалите предложения; 

Y - предложението на проверявания участник. 

Изчисления на комисията за представяне на по-благоприятни предложения - ценoви 

(ценообразуващи) показатели - с повече от 20 на сто от средната стойност на 

предложенията на останалите участници: 

Експерт / Участник 
Цена без  

ДДС (Y) 
(Х) 

Съотношение 

% 

„Ретем” ООД 24900.00 17568.44 -41.73% 
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„Т7 КонсулТ” ЕООД 15770.00 18582.89 15.14% 

„Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД 24291.00 17636.11 -37.73% 

„Термоконтрол сървиз” ЕООД 10350.00 19185.11 46.05% 

„Елатив техноинвест” ООД 22762.00 17806.00 -27.83% 

„РТ консултинг” ЕООД 18500.00 18279.56 -1.21% 

„Алфа М-98” ЕООД 9888.00 19236.44 48.60% 

„Пловдивинвест” АД 16100.00 18546.22 13.19% 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД 24900.00 17568.44 -41.73% 

„Кима консулт” ЕООД 15555.00 18606.78 16.40% 

 

Комисията констатира, че: 

1. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Термоконтрол 

сървиз” ЕООД е с повече от 20 на сто (46,05%) по-благоприятна от средната стойност на 

останалите участници. 

2. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Алфа М-98” 

ЕООД е с повече от 20 на сто (48,60%) по-благоприятна от средната стойност на останалите 

участници. 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

комисията РЕШИ: 

Да бъде изискана писмена подробна обосновка за начина на образуване на предложените 

цени за изпълнение на обществената поръчка (предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване), които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните 

стойности на предложенията на останалите участници, а именно: 

1. От участника „Термоконтрол сървиз” ЕООД; 

2. От участника „Алфа М-98” ЕООД. 

Срок за представяне на писмената обосновка - за двамата участници - 5-дневен срок от 

датата на получаване на искане от страна на Възложителя. 

Изготвянето на Протокол № 3 приключи на 29.05.2018 г. в 16:00 ч. 

 

Етап IV. 

На 08.06.2018 г. в 09:30 ч., в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, Комисията се събра в пълен състав и продължи своите действия по 

разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура „публично състезание“ 

по реда по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 
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възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни 

работи на обект: „Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с 

внедряване на мерки за енергийна ефективност“. 

В своето предходно заседание, отразено в Протокол № 3, Комисията констатира, че: 

1. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Термоконтрол 

сървиз” ЕООД е с повече от 20 на сто (46,05%) по-благоприятна от средната стойност на 

останалите участници. 

2. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Алфа М-98” 

ЕООД е с повече от 20 на сто (48,60%) по-благоприятна от средната стойност на останалите 

участници. 

На двамата участници са изпратени нарочни писма, с които е изискана писмена подробна 

обосновка за начина на образуване на предложените цени за изпълнение на обществената 

поръчка (предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване), които са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на предложенията на 

останалите участници. 

В указания срок са получени подробни писмени обосновки от участниците, които се 

изразяват в следното: 

1. Обосновка от участника „Термоконтрол сървиз” ЕООД: 

Указано е, че при определяне на цената  дружеството се е ръководило от обективни 

обстоятелства, свързани с предпоставките на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно 

икономическите особености на предоставяните услуги и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, отчитане и на ситуацията на пазара на труда в региона. 

а) По чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗОП: За „Икономически особености на предоставяните услуги“ 

участникът се позовава на притежаваната правоспособност за цялостното изпълнение на 

поръчката, включващо три дейности: 

- „Упражняване на строителен надзор, вкл. проверка и контрол на влаганите строителни 

продукти и съставяне на технически паспорт“, на основание Удостоверение за вписване в 

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ и 

дейности по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, на основание вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от 

ЗЕЕ; 

- „Изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапите на 

изпълнение на строителството“, на основание сертификат за завършен курс „КБЗ в 

строителството“ на управителя на фирмата; 

- Изпълнение на функциите на Инвеститорски контрол“, на основание удостоверение за 

„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ 

на специалист от екипа. 
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Указано е, че някои от експертите, включени в екипа по изпълнение на поръчката 

притежават квалификация за изпълнение на дейностите по повече от една част от проекта, 

както и че предложените специалисти за изпълнение на поръчката изпълняват като екип 

няколко подобни обекта в последните години. 

б) По чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗОП: За „Наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на продуктите или услугите“ участникът се позовава на 

организацията по изпълнението на поръчката и местоположението на обекта. Екипът на 

фирмата е ситуиран в гр. Плевен, като е обезпечен с транспорт, комуникационна техника - 

персонални компютри и друга офис техника, GSM апарати и др. Указано е, че всеки 

специалист ще е независим и без конфликт на интереси в отговорностите. 

Като предпоставка за качествено изпълнение на услугата, предмет на поръчката, е 

коментирана изградената фирмена култура в управление на вътрешните процеси, фокуса 

върху изискванията на Възложителя, като гарантират това с внедрената система за 

управление на качеството във фирмата.Указани са принципи и използвани подходи, от 

които се е ръководило дружеството при определяне на цената, а именно: 

Принципи: 

„1. Равнопоставеност при договаряне на хонорарите с необходимите специалисти за всеки 

конкретен обект; 

2. Точно определяне на техническите и технологични характеристики на всяка сграда; 

3. Правилно определяне на обхвата от дейностите на всеки експерт по изпълнение на 

дейностите по изпълнение на поръчката; 

4. Необходимият финансов ресурс и техническо обезпечаване за извършване на нашата 

дейност.“ 

Подходи: 

„Реципрочност на обхвата на отделните дейности и броя на използваните специалисти за 

изпълнение на поръчката; 

2. Отчитане на реалната икономическа ситуация на пазара на труда в страната; 

3. Оптимизиране на разходите на фирмата, във връзка с изпълнение на дейностите по 

изпълнение на поръчката.“. 

Изложена е справка за разчетите в ценовата оферта по дейности, включваща хонорари на 

експертите, консумативи, разходи за транспорт, разходи за комуникация, начислена 

печалба.  

Приложени са документи, удостоверяващи изпълнението на предходни строежи от 

участника, сертификати ISO, талони за превозни средства.  

 

2. Обосновка от участника „Алфа М-98” ЕООД: 

Разделена е в няколко аспекта, съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП: 
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а) Икономически особености на предоставената услуга: Позовават се на вида дейност, 

предмет на възлагане, за която законодателят е предвидил полагане на личен труд по 

трудови и граждански правоотношения, като с всеки експерт, който ще работи по 

конкретното възлагане ще се сключи граждански договор  с точно регламентирани 

задължения и полагащо се възнаграждение. При определяне на възнагражденията 

участникът указва, че е спазил изискванията на НКПД, като се е доближил до минималния 

осигурителен доход до основни икономически и квалификационни групи професии, 

съгласно ЗБДО, съгласно който са определени възнагражденията на инженер строителен 

надзор и за координатор по безопасност и здраве. 

Позовават се на икономичност при изпълнение на поръчката, изложена чрез стойностите за 

труд на експертите от екипа, разходи за транспорт - не са предвидени („експертите работят 

на граждански договори и транспортните разходи са в перо нормативно признати 

разходи“), разходи за консумативи и административни разходи („Фирмата има собствен 

офис в гр. Велико Търново и автомобилите, които използва са оборудвани в мобилни 

офиси.“), разходи през гаранционния период, разходи за публичност и прозрачност, 

печалба „около 5%“. 

Указано е, че ако срока за изпълнение е по-дълъг от предвидения, разходите за труд на 

експертите ще бъдат за сметка на печалбата и на предвиденото възнаграждение. 

б) Избрано техническо решение и наличие на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставяне на услугата: 

Изложението започва с резултатите от дългогодишната работа на екипа от 

висококвалифицирани специалисти, резултат от което е техническото решение за 

изпълнение на поръчката, което включва: 

- регламентиране на всички дейности за изпълнение; 

- план за осъществяване на контрол на място на обектите от всеки член на екипа - тук се 

позовават на управленски присъствен подход, освен консултантския; 

- табличен вид на предвидените дейности и създадени, подписани или съгласувани 

документи с акцент върху две дейности - постоянен контрол, идентифициране на 

потенциалните рискове и мерки за смекчаването им и разработване на методика за оценка 

на риска, и методика / указания за действия по време на периода за уведомяване на дефекти. 

За изключително благоприятните условия при предоставяне на услугата е записано, че 

фирмата разполага с фирмен офис на територията на община Велико Търново, фирмени 

леки автомобили, оборудвани като мобилни офиси, както и лични автомобили, фирмата  

упражнява още един обект със сходен предмет в гр. Елена. 

в) Оригиналност на предложеното от участника решение:  

Като решение, с елемент на оригиналност, е изложено вземане на всички необходими 

мерки, за да не се случват събития, възпрепятстващи изпълнението на проекта, а именно: 

- разработване на стратегия за успешно реализиране на проекта включваща: очертаване на 

времевата рамка, преглед на проектите и КСС към договора за строителство; 
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- надзор за съответствието на предложеното от строителя, що се отнася до използвана 

механизация, човешки ресурс, технология и методология на работата; 

- ревизия на източниците / доставчиците на материали; 

- приемане на доставените на обекта материали с констативен протокол; 

- въвеждане на контролен дневник; 

- специално инспектиране и изпитване на материалите и оборудването; 

- управление на навременното представяне на документи. 

г) Спазване на задълженията по чл.  115 от ЗОП: 

Декларирано е, че ще се спазват всички правила и нормативи, свързани с опазване на 

околната среда, социалното и трудово право и др., съгласно Приложение № 10 от ЗОП. 

д) Участникът не ползва държавна помощ. 

 

Комисията разгледа подробно представените писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП от 

участниците, като констатира следното: 

1. Обосновка от участника „Термоконтрол сървиз” ЕООД: 

По отношение на представената писмена обосновка по чл. 72 от ЗОП, комисията счита, че 

представените от участника обстоятелства не могат да се приемат за обективни поради 

няколко причини, а именно: 

Относно икономически особености на предоставената услуга: 

- комисията счита, че наличието на правоспособност за упражняване на дейностите по 

поръчката, прави участника допустим;  

- комисията счита, че наличието на експерти със съответния професионален опит и 

необходимата квалификация не представлява икономическа особеност. За 

професионалната компетентност на своя екип, участниците са получили съответната 

оценка по утвърдената с документацията методика. Следователно, няма как участникът да 

обоснове наличие на икономическа особеност на предоставяната услуга с аргумента, че 

разполага с квалифицирани експерти; 

- в тази част на обосновката липсват конкретни стойности относно ефекта върху 

калкулираната обща цена за изпълнение. 

Относно избрано техническо решение и наличие на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставяне на услугата: 

- необективно е твърдението на участника за изключително благоприятно условие, 

свързано с факта, че същият разполага със собствен офис в гр. Плевен. Това не 

представлява „изключително благоприятно условие“ по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП, тъй като други участници в процедурата разполагат с офиси, по-близо до гр. Елена. 

Комисията би възприела за изключително благоприятно условие наличието на офис в гр. 

Елена; 
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- наличието на служебни транспортни средства, комуникационна и офис техника, 

комисията не намира нито за различно, нито за иновативно решение или изключително 

благоприятно условие. Същото не може да бъде възприето като индивидуално предимство 

само на този участник. От друга страна, дори и да се възприеме като такова, евентуално 

последвалото минимизиране на разходи следва да бъде описано в цифри; 

- позоваването на внедрени система за управление на качеството, система за управление на 

околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа са 

неотносими, доколкото притежаваните сертификати дават определени гаранции за 

качество и др., но не обосновават предложената цена; 

- описаните принципи и подходи за формиране на цената, комисията намира за бланкетни и 

формални; 

- предложеното в табличен вид разпределение на разходите описва конкретните размери на 

плащане за експерти и обезпечаване на дейностите, от които комисията по никакъв начин 

не може да прецени наличие на основания по чл. 72, ал. 2 от ЗОП;  

- представените доказателства за изпълнени поръчки с предмет строителен надзор, 

удостоверения за добро изпълнение, сертификати за качество и др. не рефлектират върху 

калкулираната обща цена за изпълнение, а доказват техническите възможности на 

участника да изпълни критериите за подбор на настоящата поръчка. 

Представената обосновка е непълна и липсва обективност относно обстоятелствата по чл. 

72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

 

Във връзка с горепосоченото, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, КОМИСИЯТА не прие 

представената обосновка, като на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, 

ПРЕДЛОЖИ участника „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД за ОТСТРАНЯВАНЕ от 

обществената поръчка. 

 

2. Обосновка от участника „Алфа М-98“ ЕООД: 

Комисията счита, че представените от участника обстоятелства не могат да се приемат за 

обективни поради няколко причини, а именно: 

Относно икономически особености на предоставената услуга: 

- комисията счита, че е представен анализ на формираната стойност на предложение, а не 

икономически особености на предоставената услуга. 

- неясно за комисията остава защо не се предвиждат разходи за транспорт на експертния 

екип и в какъв размер би било потенциалното редуциране на разходи, т.е. по какъв начин се 

отразява на стойността на предложената оферта. 

Относно избрано техническо решение и наличие на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставяне на услугата: 
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- посочените от участника аргументи, свързани с изключително благоприятни условия, са 

несъотносими и не могат да бъдат приети за обективни, предвид това, че всеки от 

допуснатите участници има на разположение експерти, със съответния професионален 

опит и необходимата квалификация, като за тяхната професионална компетентност 

участниците са получили съответната оценка по утвърдената с документацията методика. 

Следователно, няма как участникът да обоснове наличие на благоприятни условия с 

аргумента, че разполага с квалифицирани експерти; 

- начинът на работа, въведените контролни дейности, идентифициране на рискове, 

дейности по опазване на здравето и техническо решение в цялост по никакъв начин не 

рефлектира върху депозираната цена, но дори действително да има някакъв ефект, в 

обосновката не е изразено в цени. Комисията е поставена в невъзможност да прецени как 

описаните предвидени дейности, както и твърдяното „повишаване ефективността“ 

намаляват разходите и в какъв размер.  

- необективно е и твърдението на участника, свързано с факта, че разполага със собствен 

офис в гр. Велико Търново, тъй като и други участници в процедурата разполагат с такъв, 

т.е. същото е благоприятно, но не и „изключително благоприятно“ по смисъла на чл. 72, ал. 

2, т. 2 от ЗОП . Комисията би възприела за изключително благоприятно условие наличието 

на офис в гр. Елена. Алтернативно на горното, участникът не е представил информация за 

разходите по обезпечаване на изнесения офис, т.е. липсват калкулации. По аналогичен 

начин стоят нещата с т.н. коли-мобилни офиси. Липсва ясен и конкретен разчет на 

спестените разходи. 

- по отношение на твърдението, че фирмата упражнява строителен надзор и инвеститорски 

контрол на обект на територията на община Елена и гр. Велико Търново, комисията 

установи, че не е предоставена ясна информация относно срока на действие на договорите. 

Т.е., кога са сключени, с какъв срок на изпълнение. Комисията е поставена в невъзможност 

да прецени дали експертният екип на участника ще бъде на терен в гр. Елена по време на 

изпълнение на обекта в настоящата процедура.  

Относно оригиналност на предложеното решение, комисията установи следното: 

- представените мерки представляват начин/подход за изпълнение на дейностите по 

поръчката, но никъде в обосновката не е описано как същите рефлектират върху 

калкулираната обща цена за изпълнение.  

По отношение на спазването на чл. 115 от ЗОП, в обосновката липсва информация за 

конкретен ефект спрямо ценообразуването. Наличието на въведена система за управление 

на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 не е предмет на настоящата обосновка. 

Представената обосновка е непълна и липсва обективност относно обстоятелствата по чл. 

72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

 

Във връзка с горепосоченото, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, КОМИСИЯТА не прие 

представената обосновка, като на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, 
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ПРЕДЛОЖИ участника „Алфа М-98“ ЕООД за ОТСТРАНЯВАНЕ от обществената 

поръчка. 

 

Комисията продължи с оценка на допуснатите оферти по предварително указаната 

методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показател П2 - оценка на 

„Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Предложена цена - П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 

комплексната оценка - 50 точки. 

Предложена цена - П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на 

участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): 

 

Предложена минимална (от участник) обща цена в лева 

П2 = ___________________________________________________________ х 50 

Предложена обща цена от участника (оценявания) в лева 

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 50 точки. 

Извършена оценка на допуснатите участници по показател П2: 

 

Участник 
Цена  

без ДДС 
П2 

„Ретем” ООД 24900.00 31.23 

„Т7 Консулт” ЕООД 15770.00 49.32 

„Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД 24291.00 32.02 

„Елатив Техноинвест” ООД 22762.00 34.17 

„РТ Консултинг” ЕООД 18500.00 42.04 

„Пловдивинвест” АД 16100.00 48.31 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД 24900.00 31.23 

„Кима Консулт” ЕООД 15555.00 50.00 

 

Беше извършена и комплексна оценка на офертите по формулата: 

КО = П1 + П2, където: 

• П1 - показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ 
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и 

• П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 

 

Извършена комплексна оценка: 

Участник П2 П1 КО 

„Ретем” ООД 31.23 50.00 81.23 

„Т7 Консулт” ЕООД 49.32 50.00 99.32 

„Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД 32.02 50.00 82.02 

„Елатив Техноинвест” ООД 34.17 50.00 84.17 

„РТ Консултинг” ЕООД 42.04 50.00 92.04 

„Пловдивинвест” АД 48.31 50.00 98.31 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД 31.23 50.00 81.23 

„Кима Консулт” ЕООД 50.00 50.00 100.00 

Комисията извърши класиране на офертите в процедура „публично състезание” по реда на 

Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и 

предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция на сградите на СУ 

„Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, на база 

получените комплексни оценки и степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия, както следва: 

I
-во място

: „Кима Консулт” ЕООД - получени 100.00 точки в комплексната оценка. 

II
-ро място

: „Т7 Консулт” ЕООД - получени 99.32 точки в комплексната оценка. 

III
-то място

: „Пловдивинвест” АД - получени 98.31 точки в комплексната оценка. 

IV
-то място

: „РТ Консултинг” ЕООД - получени 92.04 точки в комплексната оценка. 

V
-то място

: „Елатив Техноинвест” ООД - получени 84.17 точки в комплексната оценка. 

VI
-то място

: „Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД - получени 82.02 точки в комплексната 

оценка. 

VII
-мо място

: „Ретем” ООД и „Институт за управление на програми и проекти“ ООД - 

получили еднакъв брой 81.23 точки в комплексната оценка, предложили еднакви цени за 

изпълнение на услугата. 

 

Комисията състави Протокол № 4 в съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 2 - чл. 58 от 

ППЗОП и приключи своята работа на 11.06.2018 г. в 10:40 часа. 

 

Приложения: 
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- Документация по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; 

- Декларации от членовете на комисията - 3 бр.; 

- Протоколи № № 1, 2, 3 и 4; 

- Оферта от участниците - 10 бр. 

 

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя - Кмета 

на община Елена.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

 

/п/ 

/инж. Димитринка Иванова/ 

 

1. /п/        2. /п/ 

/Фатме Ходжева/      /Драгомир Цанев/                                                   

 

 

Докладът е предаден на кмета на община Елена, на дата 11.06.2018 г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

 

/п/ 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

за кмет на община Елена - зам. кмет - ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Съгласно Заповед № РД.02.05-367/08.06.2018 г. 

 

 


