
ПРОТОКОЛ № 2 

 

От дейността 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“. 

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

Макариополски“ № 24, се събра Комисия 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 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: 
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- 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. 

 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

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. 
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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: 

- 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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 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 

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 
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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 

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. 
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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“; 

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 
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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; 

- 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 
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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; 

- 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. 
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Отварянето ще 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 ще обяви, 

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

на отварянето. 

Комисията състави настоящия протокол 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.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова /п/ 

        ЧЛЕНОВЕ: 

Фатме Ходжева /п/ 

 

Драгомир Цанев /п/ 

 

 


