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Дата: 11.11.2019 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ, /п/ 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община Елена  

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

На 08.10.2019 г. в 10:00 часа, в стая 211 на община Елена се проведе заседание на 

Комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-595/01.10.2019 год. на кмета на община 

Елена, за разглеждане и оценка на офертите в поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 

чрез публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни 

работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към 

съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-

0134-C01/16.05.2019 г., на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. 

 

Комисията заседава в състав: 

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

община Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена; 

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

 

С обява № РД.02.12-104/18.09.2019 г. на Кмета на община Елена за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява 

е определен срок за подаване на оферти за участие до 17:30 ч. на 30.09.2019 г. В 

определения срок, в деловодството на община Елена са получени две оферти от 

„Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София, вх. № РД.02.04-63/30.09.2019 г., 08:52 ч. и от 

„Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-64/30.09.2019 г., 14:31 ч.  

 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/62-61, факс 06151/65-10 www.elena.bg 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjptZT65ITYAhWBOBoKHTMYANsQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fbg%2Fprsr-2014-2020%2F&usg=AOvVaw1Vfkr2IM2QJoB1erRe_0ha
mailto:obshtina@elena.bg
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Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил срока за получаване на оферти 

до 17:30 часа на 07.10.2019 г., като е изпратена информация за удължаване на срока на 

Портала за обществени поръчки. 

В новия срок е постъпила оферта от „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-

73/07.10.2019 г., 10:18 ч. 

В указания час за отваряне и разглеждане на офертите не присъстваха представители на 

участниците. 

 

След получаване на офертите, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията започна своята работа с отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

обявяване на ценовите предложения на участниците, съгласно разпоредбите на чл. 97, ал. 

3 от ППЗОП, както следва: 

 

1. Оферта от „Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София, вх. № РД.02.04-63/30.09.2019 г., 

Ценово предложение: 8 950 лв. без включен ДДС / 10 740 лв. с ДДС. 

 

2. Оферта от „Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-64/30.09.2019 

г., Ценово предложение: 8 500 лв. без включен ДДС / 10 200 лв. с ДДС. 

 

3. Оферта от „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-73/07.10.2019 г., 

Ценово предложение: 6 650 лв. без включен ДДС / 7 980 лв. с ДДС. 

 

Няма предложена цена над определената от Възложителя обща прогнозна стойност на 

настоящата обществена поръчка, в размер до 11 731,72 лева без ДДС или 14 078,06 лв. с 

ДДС.  

 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията, която продължи работата си в закрити заседания, в периода 08-31.10.2019 

г., по разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците, съгласно 

изискванията на ЗОП и условията в документацията за обществената поръчка, 

съответствие с условията на процедурата, извършване на оценка на офертите. 

 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка, Офертата на всеки 

участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да се представи в 

запечатана, непрозрачна опаковка съгласно изискването на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като 

съдържа следните документи: 

1. Опис на документите - образец № 1; 

2. Представяне на участника - образец № 2. Когато участникът е обединение образец № 2 

се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 
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В случай че в обществената поръчка участва обединение, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице. се представя копие от документ за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Документът трябва да съдържа също така клаузи, от които да е видно, че е определен 

партньор, който да представлява обединението за цените на обществената поръчка и че е 

уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство. 

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - образец № 3. 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 4; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 5; 

 6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор - образец 

№ 6. 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) - образец 

№ 7. 

8. Техническо предложение - образец № 8. 

9. Ценово предложение - образец № 9. 

Всички представени в офертата документи, които не са в оригинал, се представят като 

заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. В случай че се представят 

документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени от превод на български език. 

Оферта, която не отговаря на горепосочените изисквания, ще бъде отстранена от участие. 

 

От Възложителя са поставени Критерии за подбор по отношение на участниците: 

1. Минимални изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на 

професионална дейност: 

1.1. Участникът трябва да притежава, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 

г.) валиден Лиценз, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройство 

(съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция, до ДВ бр. 82, от 26.10.2012 г.) или валидно 

Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за 

упражняване на строителен надзор, издадено от началника на ДНСК, съобразно 

изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за 

условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите 

за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
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строителен надзор с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез 

които се упражнява дейността. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В 

случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди срока за изпълнение на 

поръчката, участникът трябва да представи декларация, че ще го поднови в установените 

в наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. 

Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ 

правото да извършва такава дейност издаден от компетентен орган на държава - членка на 

Европейски съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско 

икономическо пространство. 

 

Доказване:  

При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

съответствие с критериите за подбор Образец № 6, в която посочва № на лиценза, срок на 

валидност. 

 

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:  

2.1. Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал 

минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:  

- минимален общ оборот не по-малък от 23 000 (двадесет и три хиляди) лева без ДДС; 

- минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от 

11 000 (единадесет хиляди) лева без ДДС.  

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира 

оборот, реализиран от дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на 

строежи и/или дейности по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . 

Доказване:  

При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

съответствие с критериите за подбор Образец № 6 в която посочва минимален общ 

оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

изчислен на база годишните обороти.  

 

2.2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството 

и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по 

повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по 

застраховката следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда 
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за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 

02.03.2004 г. ).  

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за 

професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 

но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран 

участника. 

 

Доказване:  

Наличие на документ за валидна Застраховка за професионална отговорност на съгласно 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на 

трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 

изпълнение на задълженията им, като при подаване на офертата участникът попълва 

декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор Образец № 6, 

в която се посочват № на полицата, име на издателя, дата на валидност на документа и 

минимална застрахователна сума. 

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от 

ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава 

- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се 

установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна 

застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. 

 

3. Минимални технически и професионални способности: 

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални 

критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите 

ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за 

качество: 

3.1.  Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентична 

или сходна с тази на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата;  

Под „идентични или сходни с тези на поръчката дейности - услуги” се имат предвид 

дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на строежи и/или дейности 

по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. 

 

Доказване:  
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При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл, 192, ал. 3 от ЗОП за 

съответствие е критериите за подбор Образец № 6, в която посочва дейностите, с предмет 

и обем идентична или сходна с тази на поръчката. 

 

3.2. Участникът следва да притежава сертификат, който удостоверява съответствието на 

участника със стандарти за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или 

еквивалентно. 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки 

за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 

 

Доказване: 

При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

съответствие е критериите за подбор Образец № 6, в която посочва № на сертификата, име 

на издателя и дата на валидност на документа, област на сертифициране. 

 

Комисията започна проверка, относно наличността на изискуемите документи и 

съответствие на участниците с определените критерии за подбор. 

 

Констатации, относно пълнота на представените документи: 

Участник / документ 

„Пътинвест-

инженеринг“ АД 

- гр. София 

„Минерва-КЛ“ 

ЕООД - гр. 

Велико Търново 

„Язон“ ЕООД - гр. 

Велико Търново 

 
ДА (налично, коректно попълнено, подписано, подпечатано) /  

НЕ (не е приложено) / НЕПРИЛОЖИМО 

Опис на документите - 

образец № 1 
ДА ДА ДА 

Представяне на участника 

- образец № 2 
ДА ДА ДА 

Декларация по чл. 3, т. 8 и 

чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - 

образец № 3 

 

ДА 

 

ДА ДА 

Декларация за 

обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - 

образец № 4 

ДА ДА ДА 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj0kbyGna_lAhX7SxUIHZhUDeMQFjABegQIAhAH&url=https%3A%2F%2Fwww.registryagency.bg%2Fmedia%2Ffiler_public%2F2017%2F10%2F27%2Fo-6_-_deklaratsiia_zifod.doc&usg=AOvVaw2kfd-dpftSHoVR80AwoRtV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj0kbyGna_lAhX7SxUIHZhUDeMQFjABegQIAhAH&url=https%3A%2F%2Fwww.registryagency.bg%2Fmedia%2Ffiler_public%2F2017%2F10%2F27%2Fo-6_-_deklaratsiia_zifod.doc&usg=AOvVaw2kfd-dpftSHoVR80AwoRtV
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Декларация за 

обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 

образец № 5 

ДА ДА ДА 

Декларация по чл. 192, ал. 

3 от ЗОП за съответствие с 

критериите за подбор - 

образец № 6 

ДА ДА ДА 

Декларация за съгласие за 

участие като 

подизпълнител (когато е 

приложимо) - образец № 7 

НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

Техническо предложение - 

образец № 8 
ДА ДА ДА 

Ценово предложение - 

образец № 9 
ДА ДА ДА 

 

Констатации, относно съответствие с поставените критерии за подбор: 

Участник / документ 

„Пътинвест-

инженеринг“ АД - 

гр. София 

„Минерва-КЛ“ 

ЕООД - гр. 

Велико Търново 

„Язон“ ЕООД - гр. 

Велико Търново 

 
ДА (съответства на определените критерии) / НЕ (не съответства на 

определените критерии) / НЕПРИЛОЖИМО / ДРУГО 

1. Минимални изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на 

професионална дейност: 

Валиден Лиценз, издаден от 

Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство 

или валидно Удостоверение 

за оценяване на 

съответствието на 

инвестиционните проекти и за 

упражняване на строителен 

надзор, издадено от 

началника на ДНСК - № на 

лиценза, указан в Декларация, 

образец № 6. 

Удостоверение № 

РК-0168/26.03.2019 

г., валидно до 

26.03.2024 г. за 

извършване на 

консултантски 

услуги по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Удостоверение № 

РК-0676/27.01.2017 

г., валидно до 

27.01.2022 г. за 

извършване на 

консултантски 

услуги по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Удостоверение № 

РК-0100/08.01.2019 

г., валидно до 

08.01.2024 г. за 

извършване на 

консултантски 

услуги по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

/2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:  

- минимален общ оборот не 

по-малък от 23 000 (двадесет 
ДА ДА ДА 
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и три хиляди) лева без ДДС, 

съгласно декларираната 

информация в Декларация, 

образец № 6.  

- минимален оборот в 

сферата, попадаща в обхвата 

на поръчката в размер не по-

малък от 11 000 (единадесет 

хиляди) лева без ДДС, 

съгласно декларираната 

информация в Декларация, 

образец № 6. 

ДА ДА ДА 

Валидна застраховка за 

професионална отговорност 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ 

- Данни за застраховка, 

указана в Декларация, 

образец № 6. 

№ 1822Р30001 на 

„УНИКА“ АД, 

валидна до 

08.12.2019 г. 

№ 0000664849/ 

23.01.2019 г. на 

ЗАД „Армеец“, 

валидна до 

25.01.2020 г. 

№ 0748-500-2019-

00002 на ЗАД „ОЗК 

- Застраховане“ 

АД, валидна до 

08.02.2020 г. 

3. Минимални технически и професионални способности: 

Участникът следва да е 

изпълнил минимум една 

дейност с предмет и обем, 

идентична или сходна с тази 

на поръчката, за последните 

три години, считано от датата 

на подаване на офертата, 

съгласно декларираната 

информация в Декларация, 

образец № 6. 

ДА ДА ДА 

Сертификат, който 

удостоверява съответствието 

на участника със стандарти за 

системи за управление на 

качеството EN ISO 9001:2015 

и/или еквивалентно - Данни 

за сертификат, указан в 

Декларация, образец № 6. 

№ TRBA 1000634, 

издаден от „ТЮФ 

Рейнланд България“ 

ЕООД, валиден до 

02.04.2022 г. 

№ 3591409, 

издаден от „ЛЛ-С 

(Сертификация) 

България“ ЕООД, 

валиден до 

18.09.2022 г. 

№ BG12088Q/U, 

издаден от Bureau 

Veritas Certification 

Holding SAS - UK 

Branch, валиден до 

18.11.2019 г. 

 

След обстоен преглед на представените документи и информация, комисията РЕШИ: 

1. Представената оферта от „Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София, вх. № РД.02.04-

63/30.09.2019 г. отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до оценка. 

2. Представената оферта от „Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-

64/30.09.2019 г. отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до оценка. 
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3. Представената оферта от „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново, вх. № РД.02.04-

73/07.10.2019 г. отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до оценка. 

 

Оценяване на офертите: 

Критерий за оценка на офертите - икономически най-изгодна оферта, която се 

определя въз основа на критериите за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, 

както следва: Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на 

цената, както и на показатели (качество и организация и професионална компетентност на 

персонала), свързани с предмета на обществената поръчка. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

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

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

Показател - П 
Максимално възможен 

брой точки 

1. Предлагана цена - Пц 50 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп 50 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

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

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

Указанията за определяне на оценката по всеки показател: 

А. Предлагана цена - Пц: 

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

този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на 

останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: 

 

Пц = (Пц min / Пц i)*50 = ______ (брой точки), 

Където: 

Пц min е минималната обща предложена цена; 

Пц i е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп: 
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С предложената методика се оценява разпределение на ресурсите и организация на екипа 

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

да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите. 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване 

по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническите 

спецификации. 

В Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценяван качествен 

критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: 

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

обхвата на поръчката: 

В техническото предложение участниците следва да представят разпределението на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните експерти съгласно планираните дейности и методите на координация и 

комуникация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството; методите за 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, 

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

и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и 

разпределение на дейностите и отговорностите на експертите. 

 

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

 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на 

анализ и се оценяват по следните показатели: 

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение 

на дейностите в обхвата на поръчката“ 

Бр. точки 

Макс. 50 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно: 

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

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

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

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

30 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно: 

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

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

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

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

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е 

налично едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача “ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може 

да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението 

ѝ експерти; 

40 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно: 

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

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

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

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

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може 

да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

50 
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резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението 

ѝ експерти. 

 

Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между предлаганите 

експерти, които не отговарят на техническото задание и минималните изисквания към 

съдържанието на този показател или ако липсва тази съставна част от техническото 

предложение следва да бъдат предложени за отстраняване. 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се 

тълкуват, както следва: 

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

и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

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

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в 

процедурата основания за отстраняване. Ако се констатира, че дадена оферта попада в 

обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща оферта“ същата се отстранява от 

участие в обществената поръчка. 

 

Оценка по показател А. Предлагана цена - Пц: 

1. Предложена цена в офертата на „Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София: 8 950 лв. без 

включен ДДС / 10 740 лв. с ДДС. 

 

2. Предложена цена в офертата на „Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново: 8 500 лв. 

без включен ДДС / 10 200 лв. с ДДС. 

 

3. Предложена цена в офертата на „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново: 6 650 лв. без 

включен ДДС / 7 980 лв. с ДДС. 

 

Пц = (Пц min / Пц i)*50 = ______ (брой точки), 

Пц („Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София) = (6 650 / 8 950) * 50 = 37,15 точки 

Пц („Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново) = (6 650 / 8 500) * 50 = 39,12 точки 

Пц („Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново) = (6 650 / 6 650) * 50 = 50,00 точки. 

 

Оценка по показател Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп: 
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1. Техническо предложение, представено от „Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София: 

Предложен е срок за изготвяне на окончателен доклад, който е с различни параметри 

(срокове): 

- 10 календарни дни след приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт 

обр. 15 (стр. 2); 

- 15 работни дни, след приключване на СМР (стр. 84).  

Представено е подробно техническо предложение с разписване на основни дейности, 

вменени на бъдещия изпълнител по договора, ключовите експерти и техните отговорности 

и задачи. Дефинирани са измерими резултати.  

В техническото предложение не се установи дефиниране на конкретиката на възлагането, 

а именно изпълнението на три отделни строежа, подобекта, както и тяхната специфика. 

Няма изрично указване, описване на начина на изпълнение на конкретната поръчка, 

респективно разпределението по експерти на ниво отделна задача, отделни строежи. 

Няма изрично дефинирани ресурси по обекти / строежи, съответно разписани задължения 

на отговорни за изпълнението им експерти. 

Предоставената информация е детайлна и обстойна, но разписана за един строеж. 

Комисията не може да прецени еднозначно как Изпълнителят ще извършва строителен 

надзор на трите отделни строежа и многото подобекта, специфика, предмет на възлагане, 

указана в техническата спецификация. 

Изхождайки от горното, Комисията единодушно РЕШИ: 

По показателя за оценка „Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 

Тп“ присъжда на участника „Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София - 30 точки, 

поради това, че: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но няма конкретика за всяка от дейностите, относно 

разпределението по експерти на ниво отделна задача, необходимите ресурси и задължения 

на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти. 

 

2. Техническо предложение, представено от „Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико 

Търново: 

Предложен е срок за изготвяне на окончателен доклад - 9 календарни дни след 

приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт обр. 15. 

Представено е техническо предложение с разписване на основни дейности, вменени на 

строителния надзор, съгласно действащото законодателство. 

Въпреки, че е указана конкретиката на възлагането, а именно изпълнението на три 

отделни строежа, подобекта, както и техните параметри, разписани (цитирани) съгласно 

представената от Възложителя спецификация, не се установи яснота и детайлизиране на 

дейността на строителния надзор при изпълнението на бъдещия договор. 
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Няма изрично указване, описване на начина на изпълнение на конкретната поръчка, 

респективно разпределението по експерти на ниво отделна задача, отделни строежи. 

Няма дефинирани времеви и измерими резултати на ниво отделна задача 

Няма изрично дефинирани ресурси по обекти / строежи, съответно разписани задължения 

на отговорни за изпълнението им експерти. 

Предоставената информация е детайлна и обстойна, но изразява законоустановените 

задължения и отговорности за изпълнение на услугата „строителен надзор“, като 

Комисията не може да прецени еднозначно как Изпълнителят ще извършва строителен 

надзор на трите отделни строежа и многото подобекти, специфика, предмет на възлагане, 

указана в техническата спецификация. 

Изхождайки от горното, Комисията единодушно РЕШИ: 

По показателя за оценка „Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 

Тп“ присъжда на участника „Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново - 30 точки, 

поради това, че: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но няма конкретика за всяка от дейностите, относно 

разпределението по експерти на ниво отделна задача, необходимите ресурси и задължения 

на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти. 

 

3. Техническо предложение, представено от „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново: 

Предложен е срок за изготвяне на окончателен доклад - 5 календарни дни след 

приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт обр. 15. 

Представено е подробно техническо предложение с разписване на основни дейности, 

вменени на бъдещия изпълнител по договора, ключовите експерти и техните отговорности 

и задачи. Дефинирани са измерими резултати.  

В техническото предложение е указана конкретиката на възлагането, а именно 

изпълнението на три отделни строежа, подобекта, както и техните параметри, разписани 

съгласно представената от Възложителя спецификация.  

Установено е противоречие, касаещо въвеждането на строежите в експлоатация, а именно 

категорията на строежите и процедурата за въвеждането им в експлоатация - Разрешение 

за ползване се издава за строежите от първа, втора и трета категория, определена съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Строежите, предмет на 

упражняване на строителен надзор са IV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „а” 

от ЗУТ. 

Представено е описание на начина на изпълнение на поръчката, като за всяка от 

дейностите е разписан обхват, времетраене на дейността, човешки ресурси, необходими за 

изпълнението, отговорни експерти, брой и вид на съставени документи, документи за 

контрол, отговорен служител за контрол, евентуални рискове при изпълнението, но няма 

изрично дефинирани ресурси по обекти / строежи, съобразно спецификата на възлагане. 
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Изхождайки от горното, Комисията единодушно РЕШИ: 

По показателя за оценка „Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 

Тп“ присъжда на участника „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново - 30 точки, поради 

това, че: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но няма конкретика за всяка от дейностите, относно 

разпределението по експерти на ниво отделна задача, необходимите ресурси и задължения 

на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти. 

 

След извършване на гореописаните действия, Комисията пристъпи към извършване на 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп на подадените оферти. 

 

Участник Оценка Пц Оценка Тп Комплексна оценка КО 

„Пътинвестинженеринг“ АД 37,15 точки 30 точки 67,15 точки 

„Минерва-КЛ“ ЕООД 39,12 точки 30 точки 69,12 точки 

„Язон“ ЕООД 50,00 точки 30 точки 80,00 точки 

 

Съгласно указаната методика за оценка “На първо място се класира участникът, събрал 

най-много точки.”. Комисията извърши следното класиране в поръчка на стойност по чл. 

20, ал. 3 от ЗОП, чрез публикуване на профила на купувача на обява за събиране на 

оферти с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на 

строително и монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. 

„Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за отпускане 

на БФП № BG06RDNP001-7.001-0134-C01/16.05.2019 г., на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г.”: 

I-во място: „Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново, получил 80,00 точки в комплексната 

оценка; 

II-ро място: „Минерва-КЛ“ ЕООД - гр. Велико Търново, получил 69,12 точки в 

комплексната оценка; 

III-то място: „Пътинвестинженеринг“ АД - гр. София, получил  67,15 точки в 

комплексната оценка. 

 

На основание своите констатации и извършеното класиране, Комисията предлага на 

Възложителя - Кмета на община Елена да сключи договор за изпълнението на обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез публикуване на профила на купувача на 

обява за събиране на оферти с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на 

изпълнение на строително и монтажни работи по проект: „Реконструкция и 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjptZT65ITYAhWBOBoKHTMYANsQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fbg%2Fprsr-2014-2020%2F&usg=AOvVaw1Vfkr2IM2QJoB1erRe_0ha
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjptZT65ITYAhWBOBoKHTMYANsQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fbg%2Fprsr-2014-2020%2F&usg=AOvVaw1Vfkr2IM2QJoB1erRe_0ha


 16 

 

рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“, 

Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0134-C01/16.05.2019 г., на 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, с участника класиран на първо 

място - Язон“ ЕООД - гр. Велико Търново. 

 

След извършване на гореописаните действия, комисията, назначена със Заповед № 

РД.02.05-595/01.10.2019 год. на кмета на община Елена, приключи своята работа, със 

съставяне и подписване на настоящия протокол, на 31.10.2019 г.  

 

Дата на предаване на протокола, с цялата документация по обществената поръчка, на 

Възложителя - Кмета на община Елена - 06.11.2019 г.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

инж. Димитринка Иванова /п/ 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Драгомир Цанев  /п/  2. Фатме Ходжева /п/ 

 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjptZT65ITYAhWBOBoKHTMYANsQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fbg%2Fprsr-2014-2020%2F&usg=AOvVaw1Vfkr2IM2QJoB1erRe_0ha

