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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

 

 

за оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена 

поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура с 

прилагане на опростени правила, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 

„РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”, осъществявана по Програма BG04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване 

на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 

държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансира от  „Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014 и със собствени средства от 

бюджета на възложителя, която обществена поръчка е открита с решение № 19 от 

14.04.2016 г. на кмета на община Смолян, измено с решение за промяна № 22 от 

16.05.2016 г. на кмета на община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0013. 

 

 

Днес, 14.06.2016 г. от 13:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-24/25.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян и ръководител на 

проекта. 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
 

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 

от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.37, ал.3, 

чл.69а, ал.2 и чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.). 

 

 
 
 
 

 

Министерство на 
енергетиката  
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 1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците 

и съответствието на представените документите в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на 

възложителя комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника „ТЕРМО 

БИЛД“ ООД по показателите Гаранционни срокове на изпълнените отоплителни 

инсталации (О2), включващ подпоказателите: Гаранционен срок на изпълнената отоплителна 

инсталация във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян /О2.1/ и Гаранционен срок на 

изпълнената отоплителна инсталация в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян /О2.2/; Срок за 

изпълнение на поръчката (О3), включващ подпоказателите Срок за изпълнение на 

строителството във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян (О3.1) и Срок за изпълнение 

на строителството в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян (О3.2); и Техническо предложение за 

изпълнение (О4) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите. 

 

 

Оценяван участник 

 

 

„ТЕРМО БИЛД“ ООД 

 
 

 
 

1. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ 

ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ (О2) 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНАТА 

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. 

Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. СМОЛЯН /О2.1/ 

 

 

7.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за 

оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 14.06.2016г. от работата на комисията, към 

който препращаме. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНАТА 

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ 3 

„РОДОПАНЧЕ”, ГР. СМОЛЯН /О2.2/ 

 

 

7.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за 

оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 14.06.2016г. от работата на комисията, към 

който препращаме. 
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2. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О3) 

 

 

 

 

2.1. 

 
 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР. 

СМОЛЯН (О3.1) 

 

 

6.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за 

оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 14.06.2016г. от работата на комисията, към 

който препращаме. 

 

 

 

 

2.2. 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОДПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В 

ОДЗ 3 „РОДОПАНЧЕ”, ГР. СМОЛЯН (О3.2) 

 

6.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за 

оценка по посочения подпоказател и предложение на единствения оценяван 

участник, описано в Протокол № 3 / 14.06.2016г. от работата на комисията, към 

който препращаме. 
 

 
 

3. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (О4) 

 

 

40.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в Протокол № 3 / 

14.06.2016г. от работата на комисията, към който препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание за всеки строителен обект на организационните и строителните 

дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са 

описани всички видове дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с 

представяне на описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

количествената сметка, инвестиционния проект и техническите спецификации и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове 

строителни работи.   

Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, 

като в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: 
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- За II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”: 

- Първи етап: Подготвителни работи;  

- Втори етап: Демонтажни работи;  

- Трети етап: Отоплителна инсталация – Актова зала;  

- Четвърти етап: Отоплителна инсталация – Нова сграда;  

- Пети етап: Отоплителна инсталация – Стара сграда;  

- Шести етап: Енергиен център;  

- Седми етап: Електроинсталации;  

- Осми етап: Отоплителна инсталация – Административна сграда;  

- Девети етап: Демобилизационни дейности;  

- Десети етап: Изготвяне и подписване на Акт образец 15;  

- Единадесети етап: Въвеждане на обекта в експлоатация;  

- Дванадесети етап: Гаранционно поддържане на строежа. 

- За ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ”: 

- Първи етап: Подготвителни работи;  

- Втори етап: Демонтажни работи;  

- Трети етап: Енергиен център;  

- Четвърти етап: Отопление;  

- Пети етап: Соларни инсталации;  

- Шести етап:Строителна част;  

- Седми етап:Електроинсталации;  

- Осми етап: Демобилизационни дейности;  

- Девети етап: Изготвяне и подписване на Акт образец 15;  

- Десети етап: Въвеждане на обекта в експлоатация;  

- Единадесети етап: Гаранционно поддържане на строежа. 

В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите 

спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно 

описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява 

коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, в съответствие с изискванията на 

възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото законодателство и съществуващите 

технически стандарти, като е налице представяне на последователността и 

взаимообвързаността на изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на всеки 

вид СМР, а именно: в табличен вид изчерпателно са описани всички видове дейности по обекти 

и подобекти и тяхната последователност по време на изпълнение, при което последователно 

за всеки вид работа от Количествената сметка са представени вид и наименование на 

работата, количество, мярка, описание на начина на изпълнение и ресурсното и обезпечаване с 

хора и техника, включително описание на изпълнителския състав, който ще изпълнява 

съответната дейност и експерта, който ще осъществява надзор и контрол за всяка дейност.  

Отделно от това е налице подробно описание на технологията на изпълнение на дейностите, 

която е описана отделно за всеки обект и подобект, включен в предмета на настоящата 

поръчка, както следва: 

 – за II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” са описани начина на изпълнение на подготвителни 

работи, демонтажни работи, отоплителна инсталация - Актова зала,  отоплителна 

инсталация – Нова сграда,  отоплителна инсталация – Стара сграда, Енергиен център – 

Котелно помещение, електротехническа част, отоплителна инсталация – Административна 

сграда, пусково наладъчни работи, като в рамките на всяка дейност са описани отделните 

дейности и задачи, включени в изпълнението й.   

– за ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” са описани начина на изпълнение на: - Подготвителни работи; 

Демонтажни работи; Енергиен център/ Ново котелно помещение, Старо котелно 

помещение/; Отопление / Отоплителна инсталация-детска градина, Отоплителна 
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инсталация-детска ясла, Отоплителна инсталация –детска ясла разширение/; Соларни 

инсталации / Соларна инсталация и БГВ –детска градина, Соларна инсталация и БГВ-детски 

ясли/; Строителна част / Изкопни работи, Кофражни работи, Армировъчни работи, 

Бетонови работи, Контрол при изпълнението, Приемане, Зидарски работи, Метални 

конструкции и покриване с термо-панели, Мазилки, Шпакловъчни работи, Бояджийски работи, 

Замазки/шлайфан бетон/, Дограма, Електроинсталации-осветителна и силова, 

Електроинсталации-заземителна инсталация и мълниезащитна, Електроинсталации—

захранващи кабели, Пусково наладъчни работи. 

Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на 

поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на 

времето за подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-

монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на 

поръчката. В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на 

поръчката са всички предложени методи за организация и контрол и технологии.  

Участникът е представил и предвижданията си за координация с останалите участници в 

строителния процес и заинтересовани страни, включително срещи - предхождащи и по време 

на строителството, разработване на процедури за ефективна комуникация с Възложителя 

във връзка с: договорни въпроси;  контрол на напредъка; справки и придвижване на заповеди; 

контрол върху документацията; процедури по одобряване; инспекции; проследяване на 

корективни и превантивни дейности.  

Представени са и мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, включително контрол на 

качеството на материалите, контрол върху транспортирането и съхранението на 

материалите, описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване 

контрола на качеството при изпълнението на СМР и контрол при съхранение на 

документацията.  

На следващо място са представени мерки за намаляване дискомфорта на местното население 

при изпълнение на предвидените строителни дейности и организацията на работа, свързана 

със срока за реакция при установяване на  гаранционни дефекти. 

Така избраният модел на организация и контрол на изпълнението позволява технологично 

правилно изпълнение на дейностите, проследимост и управление на процеса.  

На база на предложените материали и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

предложението на участника е в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 

разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 

устойчиви резултати от реализирането им.  

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката е разработен отделно за 

всеки строителен обект и съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на 

обектите  и съдържащи се в КС, като за всяка от работите са изложени предвидените 

мярка, количество, вид и брой работници, продължителност в дни, начало и край. При 

изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологична 

последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните 

видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост и за двата обекта, както в подхода и 

програмата за изпълнение на поръчката с таблично представяне за всеки отделен вид СМР от 

КС на броя на работниците и техният професионален профил, така и в приложената 

диаграма на работната ръка. Нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС какво е 

разпределението на лицата от строителния екип, които ще изпълняват и контролират 
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съответната дейност,  което определя постигането на ресурсна обезпеченост. Описани са 

отговорностите и разпределението на задачите и отговорностите не само на предвидените 

за изпълнението на поръчката квалифицирани ръководни и технически лица /собствени или 

наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството (ръководен инженерен и 

технически състав), но и на работниците в строителния екип, както следва: 

- За II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - ръководен състав / Технически ръководител/; 

ключов персонал /Инженер ОВК, Електро-инженер, Координатор по безопасност и здраве/ и 

изпълнителски състав, който е съобразен с особеностите на отделните подобекти, както 

следва:  

Видове СМР, които ще 

изпълняват 

специализираните екипи 

Необходим ресурс-работна 

ръка 

Необходим ресурс-строителна 

техника и механизация 

Подготвителни работи 3бр. Общи работници - 

Други 

видове(демонтажни) 

работи 

максимален брой общи 

работници – 14бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 2бр. 

Енергиен център максимален брой 

монтажник ОВК – 16бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 5бр. 

Отопление максимален брой общи 

работници – 5бр. , 

максимален брой 

монтажник ОВК – 21бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 9бр. 

Електротехническа максимален брой общи 

работници – 14бр. , 

максимален брой 

електротехници – 10бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 4бр. 

- За ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ”- ръководен състав / Технически ръководител/; ключов персонал 

/Инженер ОВК, Електро-инженер, Координатор по безопасност и здраве/ и изпълнителски 

състав, който е съобразен с особеностите на отделните подобекти, както следва: 

Видове СМР, които ще 

изпълняват 

специализираните екипи 

Необходим ресурс-работна 

ръка 

Необходим ресурс-строителна 

техника и механизация 

Подготвителни работи 3бр. Общи работници - 

Други 

видове(демонтажни) 

работи 

максимален брой общи 

работници – 8бр. 

багер – 1бр, максимални 

комплекти от дребна 

механизация – 2бр. 

Строителна част кофражисти – 4бр., 

зидари – 4бр., максимално 

общи работници – 4бр., 

монтажници – 3бр., 

мазачи – 4бр., бояджии – 

3бр. 

багер – 1бр., бетоновоз – 1бр., 

автобетонпомпа – 1бр., 

виброваляк – 1бр., иглен 

вибратор – 1бр., максимални 

комплекти от дребна 

механизация – 1бр. 

Енергиен център максимален брой 

монтажник ОВК – 11бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 3бр. 

Соларни инсталации максимален брой 

монтажник ОВК – 8бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 1бр. 

Отопление максимален брой общи 

работници – 6бр. , 

максимален брой 

монтажник ОВК – 13бр. 

максимални комплекти от 

дребна механизация – 6бр. 

Електротехническа максимален брой общи максимални комплекти от 
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работници –9бр. , 

максимален брой 

електротехници – 8бр. 

дребна механизация –2бр. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия 

между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката 

– описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, 

в това число и технологичната последователност на изпълнение, линеен график за изпълнение 

на поръчката, диаграми на работната ръка и на механизацията. Предвижданията между 

отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви 

подход и организация за изпълнение, като разпределението на дейностите по време е 

адекватно и аргументирано. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация, 

като е налице оптимално комбиниране между предвидените за използване технически и 

човешки ресурси. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника са 

налице следните четири обстоятелства: 

 За всеки строителен обект са описани видовете строителни и монтажни работи съгласно 

количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането 

им на отделни действия/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените 

работна сила, технологично оборудване и механизация; на база на предложените 

материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа е предложено ниво на 

изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на 

увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви 

резултати от реализирането им. 

 Линейният график за изпълнение на поръчката е разработен отделно за всеки строителен 

обект, като същият отразява времетраенето на всички видове работи по количествената 

сметка за всеки обект, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с 

технологичните норми. 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно обезпечено 

с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 

работници/, като e представенo разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и монтажни работи. 

 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички отделни части на 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

Ето защо, участникът получава 40 точки по настоящия показател. 
 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, комисията 

единодушно  
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Р Е Ш И: 
 

 

I. Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ участника „ТЕРМО БИЛД“ 

ООД. 

 

II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 17.06.2016 г. 

/седемнадесети юни две хиляди и шестнадесета година/ от 08:30 часа в заседателна зала № 343, 

находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. 

Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени посредством 

съобщение в профила на купувача. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 14.07.2016 г. 

 

Членове на комисията: 

инж. Мариана Цекова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и 

Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 
 


