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ПРОТОКОЛ № 3 
 

от оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: 
„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата 
на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“ , 
публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес:  
http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/32 – профил на купувача и на Портала за обществените 
поръчки под уникален код ID 9039915 

 

Днес 17.04.2015 г., в 09.00 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 
състав: 
   
 Председател:  
 Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 
 Членове: 
 

1. Инж. София Измирлиева – началник отдел „Общинска собственост“ в община Смолян. 
2. Васил Василев – гл. специалист в дирекция „АИОиОМП” в община Смолян. 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и тяхното съответствие с изискванията на възложителя за допустимост и не 
беше приета писмената обосновка на участника  - „ЙОАНА 007“ООД, поради липса на 
изложени обективни обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка; предложеното техническо решение; наличието на изключително 
благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
или получаване на държавна помощ, комисията пристъпи към оценка на предложенията на 
допуснатите участници, в съответствие с предварително обявените условия по критерия 
„икономически най-изгодна оферта“ 

 УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 
методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 
комплексна оценка (КО): 

КО = К + Ц,      

където: 

Показател К – Работна програма за изпълнение - тежест в комплексната оценка 60 %, 
максимум 60 точки. 
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Показател Ц - Цена за изпълнение- тежест в комплексната оценка 40 %, максимум   40 
точки.  

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

Определяне на оценките по всеки показател.  

1. Показател К – Работна програма за изпълнение на поръчката - тежест в 
комплексната оценка 60 %, максимум 60 точки. Представлява оценката на Работна 
програма за изпълнение на поръчката, изготвена от участника, която следва да 
съдържа типа на технология за изпълнение на поръчката, подхода и организацията за 
изпълнение на дейностите. Оценяването се извършва  съгласно долупосочените 
критерии.  

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Оценката на Концепцията за изпълнение, съдържаща се в подхода и 
организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, се 
извършва съгласно следните критерии за постигната степен на 
съответствие с изискванията за адекватност, ефективност, надеждност, 
качество и приложимост и постигане на търсения ефект. 

Оценка 

Участникът последователно, подробно и в конкретика е описал отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

 

-Предлаганите методи за организация, контрол и използваните технологии 
съответстват на изискванията за постигане на висококачествено изпълнение 
на поръчката. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 
всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и 
техники на работа, чиято употреба при реализацията на дейностите е 
аргументирана и обоснована. 

 

-Участникът е описал подробно реакция при отказ или инцидент с техническо 
оборудване, включително план за действие по заместване и ремонт на 
оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване, като разпределението им е ясно и подробно представено и е 
съобразено със срока за изпълнение на отделните видове дейности. 

- Ясно и подробно са посочени видовете препарати, които участникът ще 
използва за изпълнение на поръчката. 

60 точки 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което е 
в сила едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

35 точки 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което 
са  в сила две от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

20 точки 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което 
са  в сила три от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

10 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което 
са  в сила четири или повече от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

5 
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Поставянето на точките за конкретния участник се осъществява въз основа на общото 
експертното мнение на членовете на комисията. Това мнение се обосновава на базата на 
посочените в горната таблица предварително обявени условия за присъждане на съответната 
оценка, като се посочват причините (изтъкват се преимуществата или недостатъците на 
съответната оферта, прави се анализ и се мотивира логичен извод за поставената оценка).  

2. Показател Ц = Цена за изпълнение тежест в комплексната оценка 40 %, максимум 40 
точки.  

Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците обща цена за 
изпълнение на поръчката, по следната формула: 

                                                    Ц min    

                   Ц     =                                                *   40 , където: 

                     Ц n  

• “Ц min”  е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка 
на ценовата оферта; 

• “40”  е максималният брой точки за показателя; 

• “Ц n”  е предложената от участника „n” цена на оценяваната оферта. 

 
І. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1. Оценка на предложената Работна програма за изпълнение  – К 
1.1.1. Оценка на офертата на участникa „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян по 
показателя Работна програма за изпълнение  – К  
По така посочения показател участникът „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян, получава 
оценка (К) = 35 точки.  
 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложената от 
участника Работна програма за изпълнение на дейностите, което е обстойно и детайлно 
описано в т. 7.1  от Протокол № 1 от 27.03.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 
486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян.  
1.  Участникът последователно, подробно и в конкретика е описал отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  
Участникът е представил описание на дейностите за изпълнение на поръчката, което не се 
свежда единствено до изброяване на всички необходими дейности, съгласно техническото 
задание, а е направил подробно и конкретно описание на начина на изпълнение за всяка 
дейност, включително  описание на времето, в което ще се извършва, техническата 
обезпеченост и персонала, ангажиран с изпълнението и, както и кратка обосновка относно 
предложените метод на изпълнение и разпределение на ресурсите.  
2. Предлаганите методи за организация, контрол и използваните технологии 
съответстват на изискванията за постигане на висококачествено изпълнение на 
поръчката. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, 
чиято употреба при реализацията на дейностите е аргументирана и обоснована. 

Участникът предлага следните организация и контрол: - заетия персонал е общо 7 човека, 1 
отговорник и чистач и 6 чистачки. В сградата на общината работят 6 чистачи, а в сградата на 
стоматологичната поликлиника - 1 чистач. Сградата на Областния информационен център се 
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поддържа от един от чистачите в общината, който е и отговорник. Контролът по 
изпълнението в процеса на работа се осъществява текущо от отговорника. Ежедневно 
отговорникът попълва чек-лист за извършените операции. Ежедневно се извършва 
инструктаж за безопасност при работа. Периодично отговорникът запознава хигиенистите с 
нови препарати и пособия, внедрявани в процеса. Отговорникът поддържа връзка с 
представител на възложителя, като съгласува с него графици за извършване на специфични 
дейности, които налагат такива. Отговорникът, заедно с представител на възложителя, 
приемат текущо извършената работа. 

От така представената организация за изпълнение е видно, че участникът е предвидил 
персонал от 7 човека, който е достатъчен за срочното и качествено изпълнение на услугата, 
предвиден е и механизъм за осъществяване на контрол на изпълняваните  дейности.   

От направеното описание не е става ясно обаче, дали се предвижда да бъдат използвани 
иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на дейностите е 
аргументирана и обоснована Видно от гореизложеното участникът само е посочил, че 
периодично отговорникът запознава хигиенистите с нови препарати и пособия, внедрявани в 
процеса, но в представената работна програма не са описани конкретно някакви иновативни 
методи или техники на работа.  

3. Участникът е описал подробно реакция при отказ или инцидент с техническо 
оборудване, включително план за действие по заместване и ремонт на оборудването. 

Участникът е описал следната реакция при отказ или инцидент с техническо оборудване –
ежедневна проверка на техническото състояние на техниката от отговорника; План за 
действие - 1. установяване на повредата; 2. преценка за възможен ремонт на място и 
провеждането му от техническо лице; Отговорникът е с техническо образование и е 
компетентен да отстранява възникнали дефекти.3. при невъзможност за отстраняването им, 
фирмата има сключен договор с „Анди” ООД, която има ангажимент да отстрани дефекта в 
най-кратък срок и предоставя специализиран сервиз. Същата прави профилактични прегледи 
на техниката на 6 месеца. 4. Поради взаимната заменяемаст на използваната техника, и 
поради факта, че разполагат с по-големи количества техника (машини, прахосмукачки) от 
необходимия минимум в поръчката, дефектиралата машина се замества от някоя от другите 
свободни, до отремонтирането й. Ако и това се окаже невъзможно, фирмата може да наеме 
съответната техника от свои партньори. 5. Ежедневно се проверява изправността на ръчния 
инструментариум. При повреда на същия разполагат с резервен такъв и същия влиза в 
употреба, като моментално се закупува нов като резерв. Ежедневно се осъществява контрол 
на наличните количества препарати, както и спазването на инструкциите при ползването им. 

4. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване, като разпределението им е ясно и подробно представено и е съобразено със 
срока за изпълнение на отделните видове дейности. 

За всяка дейност, включена в предмета на настоящата поръчка, участникът е посочил  начина 
на изпълнение, включително  описание на времето, в което ще се извършва, техническата 
обезпеченост и персонала, ангажиран с изпълнението и, както и кратка обосновка относно 
предложените метод на изпълнение и разпределение на ресурсите. Предвидения персонал за 
изпълнение е 7 човека, 1 отговорник и чистач и 6 чистачки. В сградата на общината - 6 
чистачи, а в сградата на стоматологичната поликлиника - 1 чистач. Сградата на Областия 
информационен център се поддържа от един от чистачите в общината, който е и отговорник. 
Комисията счита, че така предложеното разпределение на човешкия ресурс и техническото 
оборудване са съобразени с обема на дейностите, които следва да се изпълнят в съответните 
срокове.    
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5.  Ясно и подробно са посочени видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката. 
Участникът е посочил 18 вида препарати, които ще бъдат използвани при изпълнението на 
поръчката като за всеки един от тях е посочено точно какъв вид повърхност ще се почиства с 
него. 
Съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, за да получи максимална 
оценка от 60 точки в разработената програма за изпълнение на участника следва да са 
налице всичките 5 предпоставки заложени в одобрената методика. В случая е налице  
пропуск по отношение на една от предпоставките, а именно: - От описанието е видно, че 
при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е предвидено и/или 
обосновано използването на  иновативни методи и техники на работа. 
Когато в  изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което е в сила 
едно от посочените 5 обстоятелства, какъвто е и настоящия случай то следва да бъде 
поставена оценка на съответния участник от 35 точки.  
 
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 
Работна програма за изпълнение  – К= 35.00 точки. 
 
1.1.2. Оценка на офертата на участникa „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София по 
показателя Работна програма за изпълнение  – К  
По така посочения показател участникът „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София, получава 
оценка (К) = 20 точки.  
 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложената от 
участника Работна програма за изпълнение на дейностите, което е обстойно и детайлно 
описано в т. 7.2  от Протокол № 1 от 27.03.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 
486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян.  
1.  Участникът последователно, подробно и в конкретика е описал отделните дейности 
за изпълнение на поръчката.  
Участникът подробно е описал дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, 
съгласно техническото задание, като е посочил персонала ангажиран с изпълнението 
времето, в което ще се извършва съответната дейност, дадени са конкретни предложения за 
времето на изпълнение за  дейностите, които следва да се извършват веднъж месечно са 
предложени конкретни дни от месеца, например:  почистване на ламперии – втори вторник 
от месеца, почистване на лампиони – трета сряда от месеца, измиване и полиране на кожени 
врати – първи четвъртък от месеца и т.н. За дейностите, които следва да се извършват 2 пъти 
годишно например измиване на стъкла или изпиране на мека мебел са предложени месеците 
април и септември. Описани са и средствата за почистване с които разполага и ще използва 
всеки хигиенист.  
2. Предлаганите методи за организация, контрол и използваните технологии 
съответстват на изискванията за постигане на висококачествено изпълнение на 
поръчката. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, 
чиято употреба при реализацията на дейностите е аргументирана и обоснована. 

Предложена е следната организация:  Персонал ангажиран с изпълнението- за сградата на 
общинска администрация -  7 хигиенисти от 06,00 ч. до 8,30 ч. и 16,30ч. 18,30ч. и 1 дежурен 
служител в рамките на работното време; за сградата на Стоматологична поликлиника -1 
хигиенист от 06,00ч. до 08,30 ч. и от 16,30 ч.  до 18,30 ч. и един дежурен хигиенист за 
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работното време и за сградата на Областен информационен център – 1 хигиенист от 07,00ч. 
до 08,30 ч. 
За дейностите, които следва да се извършват веднъж месечно са предложени конкретни дни 
от месеца, например:  почистване на ламперии – втори вторник от месеца, почистване на 
лампиони – трета сряда от месеца, измиване и полиране на кожени врати – първи четвъртък 
от месеца и т.н. За дейностите, които следва да се извършват 2 пъти годишно например 
измиване на стъкла или изпиране на мека мебел са предложени месеците април и септември.  
Описани са и средствата за почистване с които разполага всеки хигиенист (моп за 
почистване с дръжка, кърпи, гъби, кофи с цедка, комплект метла и лопата, попивателни 
кърпи, ръчен абразив, микрофибърни кърпи, чували за смет и машините споменати в 
техническото оборудване) и препарати -съгласно списъка, ще има осигурено фирмено 
облекло. Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали 
машините ще се извършва след направена заявка за срок от два дни. Използваните препарати 
притежават необходимите сертификати и информационни листове за употреба и са 
безвредни за човека и околната среда. 
Дейностите по изпълнение на договора ще се контролират от назначен отговорник със 
задача: 
- да бъде свързващо звено между Възложителя и хигиенистите на обектите; 
- да следи за наличностите от почистващи материали, пособия и консумативи; 
- да заявява, получава и разпределя необходимите количества материали; 
- да предприема действия по отстраняване на слабостите констатирани от представител 
на Възложителя. 

От така представеното описание е видно, че при реализацията участникът е предвидил 
организация на работната ръка и използвани технологии, като се стреми да бъдат спазени 
изискуемите срокове и съответно нормативните изисквания, но не е предвидено и 
обосновано използването на  иновативни методи и техники на работа. 

 
3. Участникът е описал подробно реакция при отказ или инцидент с техническо оборудване, 
включително план за действие по заместване и ремонт на оборудването. 

Участникът не е описал конкретна  реакция при отказ или инцидент с техническо 
оборудване, в дефинираните от него рискове съществува риск наречен „Принудителен 
престой - излизане от строя на машина или приспособление“, за преодоляването на  който е 
описано, че ще се  използва техника и приспособления с доказани тактико - технически 
качества. При повреда на дадена машина, същата се заменя с изправна от най - близката база. 
При повреда на приспособленията за почистване, същите се подменят с нови от най - 
близката база. Провеждане на мероприятия по повишаване мотивацията на хигиенистите за 
качествено изпълнение на услугата и опазване на материалните средства. Така представеното 
описание не представлява план за действие по заместване и ремонт на оборудването, който 
да е подробно описан, тъй като не са посочени никакви конкретни действия, описващи как и 
кой ще осъществи замяната и ремонта,  в какви срокове ще се замени и от коя база. Посочено 
е само от най-близката база без посочване на никаква конкретика. 

4. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване, като разпределението им е ясно и подробно представено и е съобразено със 
срока за изпълнение на отделните видове дейности. 

Участникът е описал персонала ангажиран с изпълнението и контрола на дейностите, 
включени в предмета на настоящата поръчка, дадени са конкретни предложения за времето, 
в което ще се извършва съответната дейност, описани са и средствата за почистване с които 
разполага всеки хигиенист. Комисията счита, че така предложеното разпределение на 
човешкия ресурс и техническото оборудване са съобразени с обема на дейностите, които 
следва да се изпълнят в съответните срокове. 
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5. Ясно и подробно са посочени видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката. 
Участникът е посочил 9 вида препарати, които ще бъдат използвани при изпълнението на 
поръчката като за всеки един от тях е посочено точно какъв вид повърхност ще се почиства с 
него. 

В представената Работна програма са налице пропуски по отношение на две от 
предпоставките, заложени в одобрената методика за оценка,  а именно:  

- От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни 
изисквания но не е предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и 
техники на работа. 

- Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при отказ или 
инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по заместване и ремонт 
на оборудването. 

Когато в  изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което са в 
сила две от посочените 5 обстоятелства, какъвто е и настоящия случай то следва да бъде 
поставена оценка на съответния участник от 20  точки.  

Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 
Работна програма за изпълнение  – К= 20.00 точки. 
 

1.1.3. Оценка на офертата на участникa „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София по 
показателя Работна програма за изпълнение  – К  
По така посочения показател участникът „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София, получава 
оценка (К) = 35 точки.  
 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложената от 
участника Работна програма за изпълнение на дейностите, което е обстойно и детайлно 
описано в т. 7.3  от Протокол № 1 от 27.03.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 
486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян.  
1.  Участникът последователно, подробно и в конкретика е описал отделните дейности 
за изпълнение на поръчката.  
Участникът е представил описание на дейностите за изпълнение на поръчката, което не се 
свежда единствено до изброяване на всички необходими дейности, съгласно техническото 
задание, а е направил подробно и конкретно описание на начина на изпълнение за всяка 
дейност, включително  описание на времето, в което ще се извършва, техническата 
обезпеченост и персонала, ангажиран с изпълнението и, както и разпределение на ресурсите.  
2. Предлаганите методи за организация, контрол и използваните технологии 
съответстват на изискванията за постигане на висококачествено изпълнение на 
поръчката. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, 
чиято употреба при реализацията на дейностите е аргументирана и обоснована. 
Предложена е следната организация - Ежедневното почистване на сградата на Общинска 
администрация ще се извършва от седем хигиенисти от 6:00 до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 
часа, както следва: - На първия етаж от две хигиенистки; На втория етаж от две хигиенистки; 
На третия етаж от една хигиенистка; На четвъртия етаж от една хигиенистка; Ще бъде 
осигурено постоянно присъствие на 1 /един/ дежурен служител в рамките на работното 
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време на общинска администрация за извършване на непредвидени дейности и почистване 
на общите и сервизни помещения. 
2. Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян - общи части: 
Дейностите ще се извършват от един хигиенист от 6:00 до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа. 
Ще бъде осигурен дежурен хигиенист за работното време на поликлиниката. 
3. Сградата на Областен информационен център - Смолян: 
Два пъти седмично - всеки вторник и четвъртък: 
Дейностите се извършват от един хигиенист сутрин от 07:00 до 08:30 часа. 
При изпълнение на дейностите хигиенистите ще ползват лични предпазни средства. 
Използваните препарати притежават необходимите сертификати и информационни листове 
за употреба и са безвредни за човека и околната среда.  
Всеки хигиенист ще има средства за почистване (моп за почистване с дръжка, кърпи, гъби, 
кофи с цедка, комплект метла и лопата с дръжка, попивателни кърпи, ръчен абразив, 
микрофибърни кърпи, чували за смет и машините споменати в списъка на техническото 
оборудване) и препарати –съгласно списъка, ще имат осигурено фирмено облекло и лични 
предпазни средства - ръкавици. 
Дейностите по изпълнение на договора ще се контролират от назначен отговорник със 
задача: -    да провежда инструктаж на хигиенистите; -  да следи за правилното използване на 
почистващите препарати; - да следи за използването на предпазни средства и фирмено 
работно облекло; - да следи за наличностите от почистващи материали, пособия и 
консумативи и своевременно да се зареждат; - да заявява, получава и разпределя 
необходимите количества материали между хигиенистите; -   да проверява за попълването на 
чек – листовете; -  да предприема действия по отстраняване на слабостите констатирани от 
представител на Възложителя.  
От така представената организация за изпълнение е видно, че участникът е предвидил 
персонал от 9 човека, който е достатъчен за срочното и качествено изпълнение на услугата, 
предвиден е и механизъм за осъществяване на контрол на изпълняваните  дейности.   
От направеното описание не е става ясно обаче, дали се предвижда да бъдат използвани 
иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на дейностите е 
аргументирана и обоснована. 
 
3.Участникът е описал подробно реакция при отказ или инцидент с техническо оборудване, 
включително план за действие по заместване и ремонт на оборудването. 
Участникът е предвидил следния план за действие при инцидент с техническо оборудване – 
на първо място наличие на резерв от машини и оборудване на място в гр. Смолян, с които да 
се замени авариралото оборудване, с оглед непрекъсваемост на процеса. Фирмата разполага 
с филиална база в гр. Пловдив, където се съхраняват почистваща техника, оборудване, 
препарати и консумативи. Имат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване 
на почистваща техника. Абонаментното обслужване се извършва по местонахождение на 
техниката, без това да нарушава графика и на използване. Периодичността на абонаментното 
обслужване на техниката е такава, че при констатиране на отклонения от нормалната работа, 
същите се отстраняват на място и това спомага за намаляване на вероятността от 
дефектиране  и се гарантира тяхната продължителна и безаварийна работа. При авария на 
някоя от почистващите машини, същата се заменя от съхраняваните в резерв машини в гр. 
Смолян.Отговорника съобщава по телефона за повредата в базата в гр. Пловдив и заявява да 
се достави изправна такава. В базата  имат на съхранение изправни оборотни машини и по 
куриер се изпращат до съответния обект. Дефектиралата машина се изпраща по куриер в 
базата за ремонт. При повреда на приспособленията за почистване, същите се подменят с 
нови от резерва, който имат в гр. Смолян. Отговорника веднага изпраща заявка до базата в 
гр. Пловдив за попълване на резерва. Осъществява се контрол на изразходваните материали 
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и консумативи и на начина на използване на оборудването и на тази база се осигуряват 
необходимия резерв. 

4.Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо оборудване, 
като разпределението им е ясно и подробно представено и е съобразено със срока за 
изпълнение на отделните видове дейности. 

Участникът е описал персонала ангажиран с изпълнението и контрола на дейностите, 
включени в предмета на настоящата поръчка, дадени са конкретни предложения за времето, 
в което ще се извършва съответната дейност, описани са и средствата за почистване с които 
разполага всеки хигиенист. Комисията счита, че така предложеното разпределение на 
човешкия ресурс и техническото оборудване са съобразени с обема на дейностите, които 
следва да се изпълнят в съответните срокове. 

5.Ясно и подробно са посочени видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката. 
Участникът е посочил 7 вида препарати, които ще бъдат използвани при изпълнението на 
поръчката като за всеки един от тях е посочено точно какъв вид повърхност ще се почиства с 
него. Освен списък на препаратите, участникът е приложил и информационни листове за 
безопасност и сертификати за качество на предложените препарати и консумативи. 

Съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка, за да получи максимална 
оценка от 60 точки в разработената програма за изпълнение на участника следва да са 
налице всичките 5 предпоставки заложени в одобрената методика. В случая е налице  
пропуск по отношение на една от предпоставките, а именно: - От описанието е видно, че 
при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е предвидено и/или 
обосновано използването на  иновативни методи и техники на работа. 
Когато в  изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което е в сила 
едно от посочените 5 обстоятелства, какъвто е и настоящия случай то следва да бъде 
поставена оценка на съответния участник от 35 точки.  
 
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 
Работна програма за изпълнение  – К= 35.00 точки. 
 
 

1.2. Оценка на предложената Цена за изпълнение – Ц  
 

1.2.1. Оценка на офертата на участникa „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян по показателя 
цена за изпълнение на поръчката (Ц)  
 По така посочения показател участникът „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян, 
получава оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на поръчката (Ц) = 31,92 
точки, като предлага цена за изпълнение на поръчката от 63588,00 лева /словом шестдесет и 
три хиляди петстотин осемдесет и осем лева / без ДДС.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула за 
определяне на оценката по посочения показател Ц = (най-ниска предложена обща цена : 
предложена обща цена от кандидата) x 40 и предложена цена за изпълнение на поръчката, както 
следва 63588,00 лева /словом шестдесет и три хиляди петстотин осемдесет и осем лева / без ДДС.  
 
1.2.2. Оценка на офертата на участникa „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София по показателя 
цена за изпълнение на поръчката (Ц)  
 По така посочения показател участникът „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София, получава 
оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на поръчката (Ц) = 38,79 точки, като 
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предлага цена за изпълнение на поръчката от 52 332,00  лева /словом петдесет и две хиляди 
триста тридесет и два лева / без ДДС.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула за 
определяне на оценката по посочения показател Ц = (най-ниска предложена обща цена : 
предложена обща цена от кандидата) x 40 и предложена цена за изпълнение на поръчката, както 
следва 52 332,00  лева /словом петдесет и две хиляди триста тридесет и два лева /без ДДС.  
 
1.2.3. Оценка на офертата на участникa „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София по показателя 
цена за изпълнение на поръчката (Ц)  
 По така посочения показател участникът „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София, получава 
максимална оценка на предложената обща единична цена за изпълнение на поръчката (Ц) = 40 
точки, като предлага най-ниска цена за изпълнение на поръчката от 50 743,20  лева /словом 
петдесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки /без ДДС.  
 Мотиви: 
 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула за 
определяне на оценката по посочения показател Ц = (най-ниска предложена обща цена : 
предложена обща цена от кандидата) x 40 и предложена най-ниска цена за изпълнение на 
поръчката, както следва 50 743,20  лева /словом петдесет хиляди седемстотин четиридесет и 
три лева и двадесет стотинки /без ДДС.  
 
 1.3 Обща комплексна оценка на предложенията на участниците КО = К + Ц 
 

1.3.1. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника 
„СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян 

 
Въз основа на получените оценки по показателите - К – Работна програма за 

изпълнение и Ц - Цена за изпълнение, участникът „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД получава 
обща комплексна оценка на предложението си КО = 66,92 точки. 
 

1.3.2. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника 
„ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София 

 
Въз основа на получените оценки по показателите - К – Работна програма за 

изпълнение и Ц - Цена за изпълнение, участникът „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, получава 
обща комплексна оценка на предложението си  КО = 58,79 точки. 
 

1.3.3. Обща комплексна оценка (КО) на представената оферта от участника „РАЙТ 
КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София 

 
Въз основа на получените оценки по показателите - К – Работна програма за 

изпълнение и Ц - Цена за изпълнение, участникът „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, получава 
обща комплексна оценка на предложението си  КО = 75 точки. 
 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  

 

Р Е Ш И: 
 

І. Класира по критерий „Икономически най-изгодна оферта” допуснатите участници 
подали оферти за  поръчка за услуга по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична 



                                  13

покана с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда на Община 
Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - 
Смолян“,  както следва: 

 
1. „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, с комплексна оценка – 75 точки. 
2. „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, с комплексна оценка – 66,92 точки. 
3. „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, с комплексна оценка – 58,79 точки. 

 
II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнител на поръчка за услуга по реда по 

реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Комплексно почистване на 
административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната 
поликлиника и Областен информационен център - Смолян“,  класирания на първо място 
участник, както следва: 
 

„РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 
участника в предложението му: 

- предложена обща цена за изпълнение без ДДС:  
50 743,20  лева /словом петдесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 
двадесет стотинки /без ДДС формирана на база следните цени за почистване на 
отделните сгради, както следва: 

• За комплексно почистване на административна сграда на Община Смолян обща 
сума в размер на  45716,40/словом четиридесет и пет хиляди седемстотин и 
шестнадесет  лева и четиридесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 4570,80 /словом четири хиляди петстотин и седемдесет лева и 
осемдесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - 
Смолян обща сума в размер на 456,00 /словом четиристотин петдесет и шест лева/ 
лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

 
 
Протоколът е изготвен на 20.04.2015 г. 
 
 
Председател:  .................................... 
      / Милена Хаджиева /    
 
Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 
           / инж. София Измирлиева /                                        / Васил Василев /   
 
  
 
 Протоколът на комисията е предаден на Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян на …………………………. в ……………………………… часа. 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………………………  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 


