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ПРОТОКОЛ 
 

от отварянето, разглеждането, допускането, 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“, което производство е 

открито с публична покана на възложителя с изх. №  2 от 07.04.2016 г.,  публикувана на 

сайта на община Смолян на интернет адрес:  http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1516 – 

профил на купувача и на Портала за обществените поръчки под уникален код ID 9052244 

 

Днес 19.04.2016 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 № 17/11.04.2016 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 

 

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 

публичната покана е публикувана 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. 101г 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 

2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 
1. Регистрирани предложения – 2 бр., както следва: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1516
apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art35_Al1_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art35_Al1_Pt2&Type=201/
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№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен 

 номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване 

на 

предложени

ето 

1. 

 

„ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД ДЛ 003207 18.04.2016 г.                10:20 ч. 

 

2. 

„РОНИ 2015“ЕООД     

 

ДЛ 003224 18.04.2016 г.  13:22 ч. 

 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  

4. При отваряне на офертите не присъстваха участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица. 

5. Председателят на комисията оповести предложенията на участниците, включително  

предложените цени, като членовете на комисията се подписаха на техническите и ценовите 

предложения. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 

пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в публичната 

покана и приложенията към нея – действие, представляващо допускане до участие в процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  

Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 

редовността на представените от участниците документи и съответствието с изисквания за 

допустимост са както следва: 

 

6.1. В документите на участника „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София не са налице 

липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 

От участника „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД,  гр. София са представени всички изискуеми 

от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на 

офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата на 

участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в т.2  

на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към 

публичната покана. 

6.2. В документите на участника „РОНИ 2015“ЕООД, гр. София са налице следните 

липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя: 

От участника „РОНИ 2015“ЕООД, не са представени всички изискуеми от възложителя 

документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение 2 към публичната покана.   

• Участникът не е удостоверил, че има опит при изпълнението на услуги, сходни с 

предмета на настоящата обществена поръчка, включително да е изпълнил през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата услуга, свързана с почистване на сгради. 

Съгласно указанията на възложителя, дадени в т.1.1. от раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, покриването на 

посоченото изискване се удостоверява със списъка на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен съгласно 

образец № 8, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и. 
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Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на заверено от участника 

копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.  

Участникът не е представил както списък на услугите които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 

на подаване на офертата, така и  доказателство за извършената услуга. 

• Участникът не е удостоверил, че разполага с необходимото техническо оборудване 

за изпълнение на услугата в минимален изискуем обем, както следва: 

- 2 /два/ подопочистващи автомата,  

- 4 /четири/ броя хигиенни колички, 

- 4 /четири/ броя прахосмукачки. 

Съгласно указанията на възложителя, дадени в т.1.2. от раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, покриването на 

посоченото изискване се удостоверява с декларация за техническото оборудване, с което 

разполага участникът за изпълнение на услугата – по образец съгласно образец № 7 и когато 

участникът предвижда използването на ресурси на трети лица /т.е. участникът не е собственик на 

предвиденото за изпълнение на поръчката оборудване/, следва да представи и доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

Участникът не е представил както декларация за техническото оборудване, така и доказателства, 

че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица /ако е 

приложимо/.  

 Въз основа на подробно изложените в настоящата точка мотиви и на основание т.7.1 

и т.7.2 от Раздел ІV „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение 2 към публичната покана, комисията предлага за отстраняване и не допуска 

до по-нататъшно разглеждане и оценка офертата на участника „РОНИ 2015“ЕООД,, гр. 

София. 

 

А. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

Допуска до разглеждане на техническата и ценовата оферта в избор на 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“, следния 

участник: 

 

- „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София  

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническата и ценовата оферта на 

допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

 „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София: 

 

 Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Образец № 2, съдържаща разработени от 

участника: 

1. Работна програма за изпълнение на поръчката; 
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2. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката.; 

 

 
Оферта по същество: 

 

- РАБОТНА ПРОГРАМА 

 

Място за изпълнение на услугата е административната сграда на Община Смолян, находяща 

се в гр. Смолян, бул. България №12, сградата на Стоматологична поликлиника, находяща се в 

гр.Смолян, бул.“България“ № 24 и сградата на Областен информационен център - Смолян, находяща 

се в гр. Смолян, бул. България №12 . 

Помещенията, които следва да се почистват са: 

Сградата на Общинска администрация - Смолян: 

I- ви етаж - фоайета и коридори с обща площ - 1091,16 кв.м.; тоалетни 3 броя с обща площ - 

82кв.м.; стаи №102;106;107;116 с обща площ 82,53 кв.м.; деловодство с обща площ 37м2; 

ГРАО с площ 35м2; приемна ТСУ 106м2; местни данъци и такси с обща площ 280м2; 

стълбища 154м2; Ритуална зала,WC и коридор /източно крило/ обща площ- 385 кв.м. 

- II етаж - фоайета и коридори с обща площ - 1783,76 кв.м.; тоалетни 2 броя с обща площ - 60 

кв.м.; стаи 54 броя с обща площ 1830,68 кв.м 

- Ill етаж - фоайета и коридори с обща площ - 174 кв.м.; тоалетна 1 брой с площ - 30 кв.м.; стаи 

23 броя с обща площ 460 кв.м. 

- IV етаж - фоайета и коридори с обща площ - 192,69 кв.м.; тоалетна 1 брой с площ - 30 кв.м.; 

стаи 26 броя с обща площ 541,24 кв.м. 

Стълбища -/централно и аварийни/ обща площ 370 кв.м. 

 Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян - общи части - обща площ - 746,25 кв. м.: 

Офис на Областен информационен център - Смолян - 3 помещения с обща площ - 73,85 кв.м., 

тоалетна - 1 брой - 8,15 кв.м. 

Сградата на Общинска администрация – Смолян: 

Ежедневно: 

- Разделно събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в сградата - 

извършва се от хигиениста на съответния етаж в черни непрозрачни чували; 

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на сградата - 

извършва се от хигиениста на първия етаж в черни непрозрачни чували; 

- Прахосмукиране на мокет с професионална прахосмукачка със сменяща се еднократна 

торбичка- извършва се от хигиениста на съответния етаж; 

- Забърсване с подходящ препарат на балатум и ламинат в офисите с помощта на хигиенна 

количка с две кофи и преса, моп с дръжка - извършва се от хигиениста на съответния етаж; 

- Забърсване на прах от достъпни места с помощта на микрофибърна кърпа и специализиран 

препарат- извършва се от хигиениста на съответния етаж; 

- Почистване на тоалетни - почистване и дезинфекциране със специализирани препарати за 

санитарен фаянс, измиване и подсушаване на мивки, под и огледала, и зареждане с консумативи - 

сутрин и вечер в извън работно време от хигиениста на съответният етаж, както и четири пъти през 

работно време от дежурната хигиенистка. След всяко почистване се попълва чек- лист. ; 

- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета, коридори - от хигиениста на 

четвъртия етаж;  

- Измитане и измиване на стълби - машинно и ръчно от хигиениста на съответния етаж с 
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помощта на хигиенна количка с две кофи и преса, моп с дръжка, метла с дръжка, лопата с дръжка и 

специализиран препарат;  

- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми с помощта на професионални приспособления, 

микрофибърни кърпи и специализиран препарат- извършва се от хигиениста на съответния етаж; 

Ежедневното почистване ще се извършва от шест 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 време на общинска администрация за извършване на непредвидени дейности и почистване 

на общите и сервизни помещения. 
Един път седмично - всеки понеделник: 

Почистване на Ритуална зала /източно крило/, включително прахосмукиране с 

прахосмукачка, забърсване с подходящ препарат, забърсване на прах от достъпни места с 

микрофибърна кърпа, събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук в черни 

непрозрачни чували. 

Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за първи етаж в сградата за времето от 

6:00 до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа и при необходимост от дежурния хигиенист. 

Месечно: 

- Изпиране на мокети и пътеки по план - след съгласуване с възложителя в извън работно време 

от мобилната група с помощта на екстрактор; 

- Почистване на ламперии - втора сряда от месеца от хигиениста на съответния етаж с помощта 

на специализиран препарат и микрофибърна кърпа; 

- Почистване на лампиони - трети вторник от месеца от хигиениста на съответния етаж с 

помощта на препарат за стъклени повърхности и микрофибърна кърпа; 

- Измиване и полиране на кожени врати - първи четвъртък от месеца със специализиран 

препарат и кърпа; 

- Почистване на Сесийна зала, включително прахосмукиране с прахосмукачка, забърсване с 

подходящ препарат, сухо забърсване на прах от достъпни места - последен петък на месеца. 

Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за съответния етаж за времето от 6:00 

до 8:30 часа или 16:30 до 18:30 часа и при необходимост от дежурния хигиенист. 

Годишно: 

- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември със специализирани приспособления и 

препарати, многофункционални стълби и подвижно скеле ; 

- 2 пъти изпиране на мека мебел - април и септември с помощта на екстрактор; 

- 2 пъти изпиране на тапицирани столове- април и септември с помощта на екстрактор; 

- 2 пъти запечатване на мраморни повърхности- април и септември с помощта на еднодискова 

машина. 

Дейностите се извършват от наличните хигиенисти подпомогнати от мобилен екип на 

фирмата, след съгласуване с възложителя. 

Необходимите препарати и приспособления за почистване се съхраняват в определено от 

Възложителя помещение. Освен за текущото почистване се съхраняват и резервни количества 

препарати, консумативи и оборудване, които да не нарушават нормалното изпълнение на 

задълженията на отделните хигиенисти. 

В същото помещение ще се съхраняват прахосмукачките за ежедневно ползване и един брой 

резерва заедно с подопочистващия автомат и хигиенните колички. 

Налице е сключен договор за абонаментно поддържане на машините и същите периодично се 

проверяват на място и при констатиране на отклонения от нормалната работа, същите се отстраняват 
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на място, това позволява тяхната продължителна и безаварийна работа. При излизане от стоя на 

машините веднага се доставят в базата в гр. Пловдив за ремонт и се изпращат на тяхно място други – 

отремонтирани. В гр. Пловдив се  поддържат оборотни изправни машини за подмяна.  

Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяната на дефектирали 

машини ще се извършва след направена заявка от отговорника. И това няма да влияе върху 

изпълнението на дейностите, тъй като има постоянно изправни оборотни машини. Същите биват 

доставяни от базата им  в гр. Пловдив. 

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 техническото оборудване) и препарати - съгласно 

списъка, ще има осигурено фирмено облекло и лични предпазни средства - ръкавици. 

 

 Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян - общи части 

Ежедневно: 

- Измитане и измиване на общи части -стълбища, коридори, фоайета с помощта на метла с 

дръжка и лопата с дръжка, кофа с цедка, моп с дръжка и подходящ препарат; 

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук в черни непрозрачни чували; 

- Забърсване на прах от достъпни места - с помощта на микрофибърна кърпа; 

- Почистване на тоалетни - почистване и дезинфекциране със специализирани препарати за 

санитарен фаянс, измиване и подсушаване на мивки, под и огледала, и зареждане с консумативи- 

сутрин и вечер в извън работно време от хигиениста, както и четири пъти през работно време от 

дежурната хигиенистка. След всяко почистване се попълва чек- лист; 

Дейностите се извършват от един хигиенист от 6:00 до 8:30 часа и 17:30 до 19:30 часа. Ще бъде 

осигурен дежурен хигиенист за работното време на поликлиниката. 

Един път седмично: 

- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета и коридори - след работно 

време от 16:30 до 18:30 всяка сряда; 

Дейността се извършва от един хигиенист с подопочистващ автомат и препарати. 

Два пъти седмично: 

-  Забърсване на входни врати - стъкла и дограми с помощта на професионални 

приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат. Дейността се извършва от дежурен 

хигиенист. 

Годишно: 

- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември със специализирани приспособления и 

препарати, многофункционални стълби и подвижно скеле; 

1 път циклене на мраморни повърхности - април с помощта на еднодискова машина и 

специализиран препарат. 

Дейността се извършва от мобилната група, след предварително съгласуване с Възложителя. 

Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали машини 

ще се извършва след направена заявка от отговорника и това няма да влияе на изпълнението на 

дейностите, тъй като фирмата разполага с резерв от изправни машини. 

При излизане от строя на техника и оборудване, същите веднага се доставят в базата в гр. 

Пловдив за ремонт и се изпращат на тяхно място други отремонтирани. В гр. Пловдив се поддържат 

оборотни изправни машини за подмяна. 

За осигуряване на нормалната дейност ще бъдат предоставени и резервни количества от 

препарати, консумативи и оборудване. 

При изпълнение на дейностите хигиенистите ще ползват лични предпазни средства. 

Използваните препарати притежават необходимите сертификати и информационни листове за 
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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 техническото оборудване) и препарати -съгласно 

списъка, ще има осигурено фирмено облекло и лични предпазни средства - ръкавици. 
 

Сградата на Областен информационен център - Смолян: 

Два пъти седмично - всеки вторник и четвъртък: 

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук в черни непрозрачни чували; 

- Забърсване на прах от достъпните места с помощта на микрофибъна кърпа; 

- Измитане и измиване на помещенията с помощта на метла и лопата с дръжка, кофа с цедка, 

моп с дръжка и подходящ препарат; 

Дейностите се извършват от един хигиенист сутрин от 07:00 до 08:30 часа. Същият е снабден с 

необходимите принадлежности и препарати за извършване на гореизброените дейности. 

Един път месечно: 

- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми - първия вторник от месеца с помощта на 

професионални приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат.; 

Дейността се извършва от един хигиенист сутрин преди работния ден. Същият е снабден с 

необходимите принадлежности и препарати за извършване на гореизброената дейност. 

Годишно: 

2 пъти измиване на стъкла - април и септември със специализирани приспособления и 

препарати и многофункционална стълба; 

Дейността се извършва от един хигиенист сутрин преди работния ден.Същият е снабден с 

необходимите принадлежности и препарати за извършване на гореизброената дейност. 

Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали машини ще 

се извършва след направена заявка от отговорника и това няма да влияе на изпълнението на 

дейностите, тъй като фирмата разполага с резерв изправни машини. Същите ще бъдат доставяни от 

базата в гр. Пловдив. 

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 техническото оборудване) и препарати -съгласно списъка, ще 

има 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. 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

по заместване и ремонт на оборудване 

 

Дружество „Луксима груп“  ЕООД извършва дейности по хигиенизиране и почистване в над 8 
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големи обекти в района на гр. Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, Поради тази причина има 

изградена филиална база в града. Има регионален отговорник за гр. Пловдив и региона и към него са 

включени и обектите в гр. Смолян и други населени места. Там има складова база за съхранение на 

почистваща техника, оборудване, препарати и консумативи. Има 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 излизане от строя на някоя от почистващите машини, същата се заменя от съхраняваните в 

резерв машини в гр. Смолян.Отговорника съобщава по телефона за излязлата от строя машина в базата 

в гр. Пловдив и заявява да се достави изправна такава. В базата има на съхранение изправни оборотни 

машини и по куриер се изпращат до съответния обект. Дефектиралата машина се изпраща по куриер в 

базата за ремонт. 

АНАЛИЗ НА РИСК 

/реакция при отказ или инцидент/ 

 

„Луксима груп“ ЕООД има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, 

използвайки активно възможностите на системата, има описани процедури и корективни мерки. 

1. Капацитет на човешки ресурси - временен недостиг 

A. При ползване на отпуск и болест 

Риск - Временен недостиг на човешки ресурси. Ползване на платен отпуск или отпуск по 

болест. Вероятността за настъпване на това събитие е много малка. Този риск е управляем и не оказва 

влияние върху изпълнението на услугата. 

Мерки за недопускане - Изготвяне на графици за ползване на полагащата се отпуска. Всеки 

отговорник и хигиенист ще разполага със служебен телефон за спешна връзка с ограничен лимит, за 

уведомяване при внезапно заболяване или възникване на необходимост от отсъствие от работа. 

Мерки за преодоляване - Налични обекти в гр. Смолян и поради това във всеки един момент 

има на разположение постоянен резерв от хигиенисти за изпълнение на дейностите. Извършване на 

прецизен подбор на персонала. 

Б. Текучество на кадри 

Риск - Вероятността за настъпване на риска е ниска. Рискът може да бъде пренебрегнат и не 

оказва влияние на услугата. Вътрешната организация е гъвкава и позволява рискът да се избегне. 

Намалява се влиянието чрез: 

- достатъчно образование, квалификация и опит на мениджърския екип придобит при 

изпълнение на подобни услуги; 

- наемане на допълнителен персонал, 

- преназначаване на персонал от непълен към пълен работен ден. 

В. Закъснение за започване на работа 

Риск 

Закъснение за започване на работа и изоставане от графика за текущо изпълнение. 

Вероятността за настъпване на това събитие е непредвидима и риска може да бъде пренебрегнат. 

Мерки за недопускане 

Осъществяване на обмен на информация между хигиенистите и отговорника. Ежедневен 

контрол за начало на работния ден. Назначаваните служителите да са с подходящо местоживеене и 

удобен транспорт, което намалява риска от закъснения за работа. 

Мерки за преодоляване 
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В случай на закъснение за работа са предвидени два варианта: - изпълнение на задълженията от 

отговорника: - пренасочване на хигиенист от друг обект за своевременно изпълнение на графика за 

деня. 

2.  Капацитет на техническите ресурси - временен недостиг  

А. Излизане от строя на машина или приспособление. 

Риск - Временен недостиг на технически ресурси. Повреда на машина или приспособление. 

Вероятността от настъпването на тези събития е в границите на допустимото. 

Мерки за недопускане - Всички хигиенисти преминават курс по техника на безопасност и 

работа с машините и правилното използване на приспособленията за почистване. Ежемесечно се 

изготвят заявки за необходимите почистващи материали и консумативи за всеки обект. Периодично 

се извършва абонаментно обслужване на машините на място от фирми с които има сключени 

договори. 

Мерки за преодоляване - При повреда на дадена машина, същата се заменя с резервна такава, 

а неизправната се изпраща в базата в гр. Пловдив. Има сключени договори за абонаментно 

обслужване и ремонт на машини и ремонтите се извършват приоритетно. Това позволява да има 

винаги в резерв изправни машини. При повреда на приспособленията за почистване, същите се 

подменят с нови от резерва, наличен в гр. Смолян. Отговорника веднага изпраща заявка до базата в 

гр. Пловдив за попълване на резерва. Осъществява се контрол на изразходваните материали и 

консумативи и на начина на използване на оборудването и на тази база се осигуряват необходимия 

резерв. 

Б. Недостиг на почистващи материали и консумативи 

Риск - Временен недостиг на почистващи материали и консумативи. Вероятността от 

настъпването на тези събития е твърде ограничено и приемливо. Риска подлежи на постоянен анализ 

и зависи от мениджърския опит на отговорника. 

Мерки за недопускане - Всички хигиенисти преминават курс по техника на безопасност и 

работа с почистващи материали и консумативи и правилното им използване и разходни норми. 

Ежемесечно се изготвят заявки за необходимите почистващи материали и консумативи за всеки обект 

в гр. Смолян. Създава се резерв от почистващи материали и консумативи в гр. Смолян, който резерв 

при вероятност от нарушаване, отговорника изпраща заявка до базата в гр. Пловдив за попълване на 

резерва. 

Мерки за преодоляване - Използват се почистващи материали и консумативи с доказани 

качества. Осъществява се контрол на изразходваните материали и консумативи и на тази база се 

осигурява необходимия резерв. Провеждане на мероприятия по повишаване мотивацията на 

хигиенистите за качествено изпълнение на услугата и опазване на материалните средства. 

3. Капацитет на финансови ресурси 

А. Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и 

оперативни разходи. 

Риск 

Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и 

оперативни разходи. Вероятността за настъпване на това събитие е ниска. 

Мерки за недопускане 

Избягва се чрез точна експертна оценка на ресурсите, цената и времето за тяхното 

използване. 

Точен разчет и анализ на разходите за консумативи, материали и приспособления. 

Запознаване на хигиенистите с разходните норми на използваните консумативите и контрол на 

правилното им съхранение и употреба. Инструктаж за работата на машините и приспособленията за 

почистване и тяхното опазване. 

Мерки за преодоляване 

Провеждане на превантивни мероприятия по опазване и правилно използване на материалите, 

приспособленията и консумативите. Сключени са дългосрочни договори за профилактика и ремонт на 

машините.Влизане в сила на нови разпоредби и промени в законодателството. 
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Риск 

Влизане в сила на нови разпоредби и промени в законодателството по време на изпълнение на 

поръчката, които ще рефлектират върху изпълнението. Приема се риска да се изпълни услугата 

съгласно изискванията на Възложителя. Риска подлежи на управление. 

Мерки за недопускане 

Промените в законодателството по време на изпълнение на поръчката ще окажат 

незначително влияние на финансовата стабилност на дружеството. Ограничаване на влиянието чрез 

приемливи алтернативни решения и свеждане до минимум на неговото влияние. 

Мерки за преодоляване 

Извършване на постоянен анализ на изразходваните ресурси при изпълнение на услугата и 

осигуряване на необходим обем собствен капитал. Използване на нови техники за почистване и 

прилагане на иновативни препарати. 

4. Климатичен риск 

А. Промени в климатичните условия 

Риск 

Резки промени в климатичните условия. Този риск може да окаже въздействие при 

изпълнение на дейностите по основното почистване, най - вече при почистване на прозорците 

външно. Риска подлежи на прогнозиране, анализ и управление. 

Мерки за недопускане 

Предварително запознаване с дългосрочната и средносрочна прогноза за времето през което 

ще се извършва основното почистване - почистване на прозорците външно. 

Мерки за преодоляване 

Промяна в последователността на дейностите по почистване съобразявайки се с 

климатичните условия - тихо и слънчево време. 

Б. Почистване при зимни условия. 

Риск 

Почистване при зимни условия - снеговалеж и навявания. Рискът подлежи на прогнозиране и 

управление. 

Мерки за недопускане 

Постоянно следене информацията за прогноза на времето. Предварително оборудване на 

обектите с необходимите снегопочистващи инструменти и материали. Провеждане на инструктаж за 

действие при снеговалеж и навявания. Своевременно почистване на падналия сняг и третиране с 

препарат против обледеняване. 

Мерки за преодоляване 

Осъществяване на постоянен контрол по снегопочистването и при необходимост привличане 

на допълнителни хора. Попълване на изразходваните материали. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

които ще доведат до повишаване на качеството на услугата 

Дружеството разполага с персонал, който отговоря за трудовите взаимоотношения и водене 

присъствен отчет на служителите по обекти. Информацията за присъствието на даден обект се подава 

ежедневно от отговорниците на същите. Имайки предвид наличието на голям брой обекти за 

почистване, дружеството е извършило райониране на страната според разположението на обектите, 

като за всеки район има назначени отговорници на групи обекти. При всеки отговорник за района, за 

които отговаря има изработен график за ползване на платените годишни отпуски на служителите, 

същият е съобразен с натовареността на даден обект (съгласно графика за извършване на 

основното/периодичното почистване). Дружеството има група от хигиенисти които изпълняват 

поръчки по заявка на клиенти и същите се използват да заместват служители ползващи годишната си 

отпуска или са в болничен. 

При внезапно заболяване на даден служител или възникване на необходимост от отсъствие от работа, 

същият уведомява веднага отговорника на обекта, който от своя страна предприема действия по 

осигуряване на заместващ персонал, от групата за изпълнение на поръчки по заявка да се включи в 
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изпълнение на услугата. 

За недопускане на внезапно отсъствие на служители, дружеството има политика, която спазва 

при наемане на служители и от тях се изисква да представят референции от предишни местоработи, 

които се проверяват за достоверност и по този начин се намалява вероятността от подобни действия 

на служители. 

За правилната употреба на консумативите и препаратите се осъществява контрол по следния 

начин: 

Всеки отговорник ще има подробен опис на количествата и видовете препарати и 

консумативи, с който дружеството предлага да извършва почистването в рамките на един месец за 

всеки обект. Отговорникът е длъжен съгласно задълженията си да изпраща до склада и координатора 

по договора, заявката за необходимите материали за всеки обект по електронен път и на хартиен 

носител за всеки следващ месец до 20 число. В интервала от пето до десето число на месеца по 

график се доставят материалите до съответния обект. Отговорника има за задача да контролира 

заявките си до самото пристигане на обекта. 

За да се осъществява превантивен контрол на всяка заявка за консумативи и препарати, 

координатора по договора получава потвърждение, че заявката е изпълнена и доставена на дадения 

обект в заявените количества и видове. При възникнали нередности, се извършва доставка на 

материали по спешност. 

От страна на склада също се изпраща ежедневна справка за извършените доставки в 

обектите, който има подробен опис на количеството препарати и консумативи за извършване на 

ежедневното почистване в рамките на един месец за един обект. 

На всеки служител преди да започне работа в даден обект се извършва инструктаж за обема 

от дейности, реда за извършване на ежедневното почистване, начина на използване на 

приспособленията за почистване, ползваните препарати, консумативи техния начин на употреба и 

дозировка, като по този начин се постига максимална чистота и ефективност на използваните 

материали. 

Два пъти в годината се провеждат опреснителни курсове за контрол на използваните 

материали и консумативи, както и за запознаване с новостите в бранша. 

Приложено: 

1. График за изпълнение на дейностите и периодичност - 3 листа. 

2. Списък на приспособленията и артикули за почистване - 1 лист. 

3. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката - 1 лист. 

4. Информационни листове за безопасност и сертификати на препаратите - 42 листа. 

 

ГРАФИК 

за изпълнение на дейностите и периодичност 

ОТ: „Луксима труп“ ЕООД 

 

№ Дейност Време Периодичност Забележка 

 Сградата на Общинска администрация - Смолян 

 ежедневно 

 Разделно събиране и 

изхвърляне на отпадъци от 

кошчетата за боклук от 

всяка стая в сградата 

от 06:00 ч. до 

08:30 ч. 
ежедневно ежедневно  

 Събиране и изхвърляне на 

отпадъци от кошчетата за 

боклук пред входовете на 

сградата 

от 08:00 ч. до 

17:30 ч. 
ежедневно ежедневно 

два пъти 

дневно 

 

 Прахосмукиране на мокет, 

забърсване с подходящ 

препарат на балатум и 

ламинат в офисите 

от 06:00 ч. до 

17:30 ч. 
ежедневно ежедневно  
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 Забърсване на прах от 

достъпни места 

от 06:00 ч. до 

08:30 ч. 
ежедневно ежедневно  

 Почистване на тоалетни от 06:00 ч. до 

08:30 ч. 
ежедневно 

два пъти 

дневно 

ежедневно 

шест пъти 

дневно 

06:30ч 

08:30ч 

10:30ч 

12:30ч 

14:30ч 

16:30ч. 

 Измиване с подопочистващ 

автомат на общи площи - 

фоайета, коридори 

от 06:00 ч. до 

08:30 ч. 
ежедневно ежедневно  

 Измитане и измиване на 

стълби - машинно и ръчно 

от 06:00 ч. до 

08:30 ч. 
ежедневно ежедневно  

 Забърсване на входни 

врати - стъкла и дограми 

от 08:00 ч. до 

17:30 ч. 
ежедневно ежедневно  

 Един път седмично 

 Почистване на Ритуална 

зала /източно крило/, 

включително 

прахосмукиране,забърсване 

с подходящ препарат, 

забърсване на прах от 

достъпни места, събиране и 

изхвърляне на отпадъци от 

кошчетата за боклук 

от 06:00 ч. до 

08:30 ч./при 

необходимост 

от дежурния 

хигиенист/ 

ежеседмично ежеседмично всеки 

понеделник 

 Месечно 

 Изпиране на мокети и 

пътеки по план 

от 16:30 до 

18:30 ч. /при 
необходимост 

от дежурния 

хигиенист/ 

един път 

месечно 

един път 

месечно 

След 

съгласуване с 

възложителя 

 Почистване на ламперии от 08:30 ч. до 

17:30 ч. 

един път 

месечно 

един път 

месечно 

втора сряда от 

месеца 

 Почистване на лампиони от 06:00 до 

8:30 

един път 

месечно 

един път 

месечно 

трети вторник 

от месеца 

 Измиване и полиране на 

кожени врати 

от 08:30 ч. до 

17:30 ч. 

един път 

месечно 

един път 

месечно 

първи 
четвъртък от 

месеца 

 Почистване на Сесийна 

зала, включително 

прахосмукиране, 

забърсване с подходящ 

препарат, забърсване на 

прах от достъпни места 

от 06:00 до 

8:30 ч. /при 

необходимост 

от дежурния 

хигиенист/ 

един път 

месечно 

един път 

месечно 

последен 

петък на 

месеца 

 Годишно /след съгласуване с възложителя/ 
 измиване на стъкла от 08:30 ч. до 

17:30 ч 

два пъти в 

годината 

два пъти в 

годината 

април и 

септември 

 изпиране на мека мебел от 08:30 ч. до 

17:30 ч 

два пъти в 

годината 

два пъти в 

годината 

април и 

септември 

 изпиране на тапицирани 

столове 

от 08:30 ч. до 

17:30 ч 

два пъти в 

годината 

два пъти в 

годината 

април и 

септември 

 запечатване на мраморни 

повърхности 

при 

необходимост 

два пъти в 

годината 

два пъти в 

годината 

април и 

септември в 
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извън 

работно 

време 

 Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян 

 Ежедневно 

 Измитане и измиване на 

общи части -стълбища, 

коридори, фоайета 

от 06:00 ч. до 

19:30 ч. 

ежедневно ежедневно  

 Събиране и изхвърляне на 

отпадъци от кошчетата за 

боклук 

от 06:00 ч. до 

08:30 ч. 

ежедневно ежедневно  

 Забърсване на прах от 

достъпни места 

от 17:30 ч. до 

19:30 ч. 

ежедневно ежедневно  

 Почистване на тоалетни от 06:30 ч. до 

19:30 ч. 

ежедневно 

два пъти 

дневно 

ежедневно 

шест пъти 

дневно 

06:30ч 

08:30ч 

10:30ч 

12:30ч 

14:30ч 
16:30ч 

 Един път седмично 

 Измиване с 

подопочистващ автомат 

на общи площи - фоайета 

и коридори 

от 16:30 ч. до 

19:30 ч. 

един път 

седмично 

един път 

седмично 

сряда 

 Два пъти седмично 

 Забърсване на входни 

врати - стъкла и дограми 

от 06:30 ч. до 

08:30 ч. 

два пъти 

седмично 

два пъти 

седмично 

вторник и 

четвъртък 

 Годишно /след съгласуване с възложителя/ 
 измиване на стъкла от 17:30 ч. до 

19:30 ч. 

два пъти в 

годината 

два пъти в 

годината 

април и 

септември 

 циклене на мраморни 

повърхности 

от 17:30 ч. до 

19:30 ч. 

един път в 

годината 

един път в 

годината 

април  

 Сградата на Областен информационен център - Смолян 

 Два пъти седмично 

 Събиране и изхвърляне 

на отпадъци от 

кошчетата за боклук 

от 07:00 ч. до 

08:30 ч. (при 
необходимост) 

два пъти 

седмично 

(при 
необходимос

т) 

два пъти 

седмично 

(при 
необходимос

т) 

вторник и 

четвъртък 

(при 
необходимос

т) 
 Забърсване на прах от 

достъпните места 
от 07:00 ч. до 

08:30 ч. 
 

два пъти 

седмично 

 

два пъти 

седмично 
 

вторник и 

четвъртък 

 

 Измитане и измиване на 

помещенията 
от 07:00 ч. до 

08:30 ч. 
 

два пъти 

седмично 

 

два пъти 

седмично 

 

вторник и 

четвъртък 

 

 Един път месечно 

 Забърсване на входни 

врати - стъкла и дограми 

от 07:00 ч. до 

08:30 ч. 

Един път 

месечно 

Един път 

месечно 

първия 

вторник от 

месеца 

 Годишно 

 измиване на стъкла от 07:00 ч. до два пъти в два пъти в април и 
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08:30 ч. годината годината септември 

 

 
СПИСЪК 

на препаратите, които ще се използват 

при изпълнение на поръчката 
 

 

 

Наименование на препаратите Настилка или облицовка 

Препарат за почистване на ламиниран паркет 
’’Перлин“ 

ламиниран паркет 

Препарат за ръчно и машинно почистване на твърди 

подови настилки ’’Master floor“ 

балатум, теракот, мозайка 

Препарат за почистване на санитарен фаянс в 

сервизните помещения „Перлин“ 

санитарен фаянс 

Препарат за почистване на стъкло и прозорци 

’’Перлин” 

стъкло и прозорци 

Препарат за почистване на мебели ’’Поло” мебели от дърво и PVC 

Препарат за пране на мокет и килими „Перлин“ мокет и килими 

Препарат за почистване на кожени мебели „Елви“ кожени мебели 
Абразивен прах,“ ОТИ“, 500 гр. Почистване на силно замърсени 

повърхности 

Течен сапун „Емили“ почистване на ръце 

Тоалетна хартия лична хигиена 

Ароматизатори за тоалетни чинии „Бене“ 
 

 

Използваните препарати притежават необходимите сертификати и информационни листове за 

употреба и са безвредни за човека и околната среда.  

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ЛУКСИМА 

ГРУП”ЕООД, гр. София: 

 Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата 

обществена поръчка, в размер на: 

 

- 65 040,00  лева /словом шестдесет и пет хиляди и четиридесет лева/ 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  59 406,60 /словом петдесет и девет хиляди 

четиристотин и шест лева и шестдесет стотинки/ лв., без ДДС за 

12/дванадесет/ месеца. 

- За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника 

обща сума в размер на 5 137,40 /словом пет хиляди сто тридесет и седем лева 

и четиридесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

- За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център 

- Смолян обща сума в размер на 496,00 /словом четиристотин деветдесет и 

шест лева/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 
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Ценовото и техническото предложение на допуснатия участник в процедурата са валидни 

и съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и ЗОП. 

 

След като беше установена формалната допустимост на предложението на участника, 

комисията пристъпи към оценка на предложението на допуснатия участник, съгласно критерия за 

оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта”. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на комплексната оценка, определена 

въз основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място се класира офертата 

с най-висока комплексна оценка. Оценките се поставят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. В случай, че двама или повече участници получат 

равни комплексни оценки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, 

който е предложил по-ниска цена. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти. 

II. Показатели за оценяване и относителни тежести. 

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (КО), 

която се формира по следната формула:  

КО = К + Ц,      

където: 

Показател К – Работна програма за изпълнение - тежест в комплексната оценка 45 %, 

максимум 45 точки. 

Показател Ц - Цена за изпълнение- тежест в комплексната оценка 55 %, максимум   55 

точки.  

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

III. Определяне на оценките по всеки показател.  

1. Показател К – Работна програма за изпълнение на поръчката - тежест в 

комплексната оценка 45 %, максимум 45 точки. Представлява оценката на Работна 

програма за изпълнение на поръчката, изготвена от участника, която включва 

описание на всички видове дейности, включително детайлни описания на цялостното 

изпълнение на поръчката, начина на работа, методите, средствата и инструментите за 

изпълнение, дейностите и конкретните действия по изпълнението им в тяхната 

последователност и взаимообвързаност съобразно логическата им обвързаност и 

приетия подход за изпълнение с оглед постигане на поставените цели /следва да се 

обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, в 

това число описание на процеса на изпълнение на всяка дейност, техническия и 

човешки потенциал, който ще се ангажира за изпълнение предмета на процедурата и 

всичко необходимо и относимо към цялостното изпълнение на поръчката. Към нея 

следва да  се приложи и Списък на препаратите, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката и разпределението им по видове дейности. 

Оценяването се извършва  съгласно долупосочените критерии.  

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Оценка 
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За  изготвената Работна програма е в сила всяко едно от следните 

обстоятелства: 

 

o   Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по 

изпълнението) е представен процесът на изпълнение, като са описани 

всички дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в 

настоящата поръчка и действащата нормативна уредба, описани са и 

са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях, 

като предложението съдържа описание на цялостния процес на 

изпълнение. 

 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за реакция при отказ или 

инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 

заместване и ремонт на оборудването. 

 

o Всички дейности, предмет на поръчката, са ресурсно 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. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката и разпределението им по видове дейности 

съответства и способства за постигане на ефективност. 

45 точки 

 

В изготвената Работна програма е в сила едно от следните 

обстоятелства: 

 

o  Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

25 точки 
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o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

 

 

В изготвената Работна програма са в сила две от следните 

обстоятелства: 

 

o  Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

10 точки 
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В изготвената Работна програма са в сила три от следните 

обстоятелства: 

 

o  Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

5 точки 

В изготвената Работна програма са в сила следните четири  

обстоятелства: 

 

o Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

1 точка 
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съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

 

Забележка:  

За целите на оценката под „Всеобхватно“ следва да се разбира предложение под формата 

на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на 

поръчката (т.е. отчетен е нейният специфичен обхват), както и са представени всички 

аспекти на описвания елемент; означава и предложение, което е недвусмислено / 

еднозначно и не налага необходимост от тълкуването му от страна на членовете на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

За целите на оценката под „Ефективност“ следва да се разбира степен на постигане на 

целите на дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от 

изпълнението им. 

За целите на оценката под „Ефикасност“ ще се разбира възможност за постигане на 

положителни резултати от използваните дейности. 

 „Ясно“ следва да се разбира изброяване, което недвусмислено описва конкретния елемент 

(етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) по начин, по който 

съответният елемент (етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) да 

бъде индивидуализиран сред останалите сходни или аналогични елементи (съответно 

етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.); 

„Подробно / Конкретно“ следва да се разбира описание, което  съдържа информация за 

съответните елементи (етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.), 

но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователност, обхват, съдържание, 

вътрешни взаимовръзки или други аспекти или факти, зададени от документацията за 
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участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и имащи отношение към 

конкретната поръчка; 

„Несъществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото 

предложение, включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, 

които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, 

липса на детайлна информация, недостатъчна аргументация или обосновка и други 

подобни.  

Несъществените непълноти/пропуски не водят до пряко засягане на изпълнението на 

поръчката с оглед спазване в цялост на изискванията, посочени в документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, но създават 

потенциални и неоправдани рискове досежно качество и/или срок за изпълнение.  

При установени несъществени непълноти / пропуски / несъответствия съответното 

предложение не е несъответстващо на изискванията на възложителя и не се предлага за 

отстраняване. 

„Съществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото 

предложение, включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, 

които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в настоящата 

документация, или на разпоредбите на действащото законодателство, на 

съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие 

между изискуемо съдържание и предложено/описано такова, несъответствие между 

действие, предвидено в документацията, и предложено такова в офертата, и други 

подобни.  

Съществените непълноти/пропуски водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката 

с оглед спазване в цялост на изискванията досежно качество и/или срок за изпълнение, 

посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка.  

При установени "съществени непълноти / пропуски / несъответствия" е налице 

несъответствие на офертата с изискванията на възложителя и съответният участник се 

предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

ВАЖНО: 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение и приложенията към него на 

съответна изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 

техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

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 55 %, максимум 55 

точки.  

Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците обща цена за 

изпълнение на поръчката, по следната формула: 

                                                    Ц min    

                   Ц     =                                                *   55 , където: 

                     Ц n  
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 “Ц min” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка 

на ценовата оферта; 

 “55” е максималният брой точки за показателя; 

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

 

І. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА 

1.1. Оценка  по Показател К – Работна програма за изпълнение на поръчката - 

тежест в комплексната оценка 45 %, максимум 45 точки.  

 По така посочения показател участникът „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София,       

получава оценка от 45 точки   

Мотиви: 

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предложената от 

участника работна програма за изпълнение на поръчката, която е обстойно и детайлно 

описана в т. 7 от настоящия протокол.  

Участникът всеобхватно е представил процесът на изпълнение, като са описани по 

отделно за всяка сграда всички необходими за изпълнението дейности, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата нормативна уредба – 

посочил е периодичността, в който ще се изпълнява всяка една дейност, кой ще я изпълнява 

и с какви технически средства, материали и пособия. Например като ежедневни дейности 

за почистване на сградата на Община Смолян са посочени –- Разделно събиране и 

изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в сградата - извършва се 

от хигиениста на съответния етаж в черни непрозрачни чували; Събиране и изхвърляне на 

отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на сградата - извършва се от 

хигиениста на първия етаж в черни непрозрачни чували; Прахосмукиране на мокет с 

професионална прахосмукачка със сменяща се еднократна торбичка- извършва се от 

хигиениста на съответния етаж; Забърсване с подходящ препарат на балатум и ламинат 

в офисите с помощта на хигиенна количка с две кофи и преса, моп с дръжка - извършва се 

от хигиениста на съответния етаж; Забърсване на прах от достъпни места с помощта на 

микрофибърна кърпа и специализиран препарат- извършва се от хигиениста на съответния 

етаж; Почистване на тоалетни - почистване и дезинфекциране със специализирани 

препарати за санитарен фаянс, измиване и подсушаване на мивки, под и огледала, и 

зареждане с консумативи - сутрин и вечер в извън работно време от хигиениста на 

съответният етаж, както и четири пъти през работно време от дежурната хигиенистка. 

След всяко почистване се попълва чек- лист. Измиване с подопочистващ автомат на общи 

площи - фоайета, коридори - от хигиениста на четвъртия етаж; Измитане и измиване на 

стълби - машинно и ръчно от хигиениста на съответния етаж с помощта на хигиенна 

количка с две кофи и преса, моп с дръжка, метла с дръжка, лопата с дръжка и 

специализиран препарат; Забърсване на входни врати - стъкла и дограми с помощта на 

професионални приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат- извършва 

се от хигиениста на съответния етаж и т.н.  

Следвайки същата последователност участникът е описал всички дейности, които ще се 

изпълняват във всяка една от сградите и периодичността  на изпълнението им 

 – ежедневно,   

- един път седмично, като се конкретизира и съответния ден например понеделник,  

- месечно, като се конкретизира например почистване на ламперии - втора сряда от 

месеца,измиване и полиране на кожени врати - първи четвъртък от месеца и т.н., 

предвидено е за някои дейности съобразно спецификата им да се извършват 1 път месечно, 
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след съгласуване на конкретната дата с възложителя в извън работно време от мобилна 

група 

- Годишно, като се конкретизират месеците през които ще се изпълнява съответната 

дейност например - април и септември  

Следвайки същата последователност, участникът е описал периодичността и за 

останалите две сгради. В табличен вид е представен график за изпълнение на дейностите и 

периодичност за изпълнението им. 

Комисията счита, че така представеното описание обхваща всички дейности, включени в 

предмета на поръчката, съгласно документацията за участие, разпределението на 

ресурсите и предвидените периоди за изпълнение на отделните дейности са логически 

обосновани и взаимосвързани, с оглед на което предложения подход за изпълнение 

способства за постигане на поставените цели. 

Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и ремонт на 

оборудването. Като благоприятни  обстоятелства за преодоляване на тези 

обстоятелства участникът сочи – наличие на  филиална база в града и регионална складова  

база в гр. Пловдив за съхранение на почистваща техника, оборудване, препарати и 

консумативи, наличие на 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 

авариралата машина в базата в гр. Пловдив и заявява да се достави изправна такава. В 

базата се съхраняват изправни оборотни машини и по куриер се изпращат до съответния 

обект. Дефектиралата машина се изпраща по куриер в базата за ремонт. Освен описаната 

процедура, участникът е дефинирал, анализирал и описал различни рискове, които могат да 

възникнат в процеса на изпълнение на поръчката, сред които и временен недостиг на 

техническите ресурси, авария на машина или приспособление,  недостиг на почистващи 

материали и консумативи и др., като за тези рискове са описани мерки за недопускане на 

настъпването им и мерки за преодоляване на последиците им.  

Комисията счита, че така разписаната процедура за реакция при отказ или 

инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по заместване и ремонт 

на оборудването, предвидените превантивни и последващи действия, наличието на един 

постоянен резерв, способстват за една постоянна обезпеченост с техника, инструменти и 

препарати на място, осигуряват възможност да не се прекъсва процеса на изпълнение,  

поради което същите са достатъчно ефикасни и ефективни с оглед качествено и срочно 

изпълнение на поръчката. 

Всички дейности, предмет на поръчката, са ресурсно 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. При описанието на дейностите, 

включени в предмета на настоящата поръчка, за всяка една от тях участникът е посочил 

предвидените човешки и технически ресурси за изпълнението и. За всеки хигиенист са 

предвидени 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 техническото оборудване) и 
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препарати -съгласно списъка, фирмено облекло и лични предпазни средства – ръкавици. 

Разписана е и стратегия за управление на риска относно недостиг на технически и човешки 

ресурс. Описани са  организационни мероприятия, които целят повишаване на качеството 

на услугата.  

Така представеното разпределение на техническия и човешки ресурс, способства за 

качествено и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, предвидени са 

необходимите ресурси, включително и резерв  с оглед качествено изпълнение в предвидения 

срок.   

    Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката и разпределението им по видове дейности съответства и способства за 

постигане на ефективност. 

Участникът в табличен вид е представил списък на препаратите, които ще използва при 

изпълнение на поръчката, като за всеки от тях е посочено за почистване на какъв вид 

настилка или облицовка ще се използва. Посочил е, че препаратите притежават 

необходимите сертификати и информационни листове за употреба и са безвредни за човека 

и околната среда, като към офертата са приложени копия на сертификати и 

информационни листове за безопасност. 

Така представеното разпределение съответства на предназначението им и способства за 

постигане на целения резултат.   

 

1.2. Оценка на офертата на участника „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София по Показател Ц - 

Цена за изпълнение тежест в комплексната оценка 55 %, максимум 55 точки.  

По така посочения показател участникът „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София, получава 

оценка - 55 точки, като предлага цена за изпълнение на поръчката 65 040,00  лева /словом 

шестдесет и пет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС.  

 Мотиви: 

 Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула 

за определяне на оценката по посочения показател и предложена най-ниска цена за 

изпълнение на поръчката, както следва: 65 040,00  лева /словом шестдесет и пет хиляди и 

четиридесет лева/ без ДДС.. 

 

1.3. Комплексна оценка на (КО) на предложението на допуснатия участник, която се 

формира по следната формула: КО = К + Ц, след като приложи утвърдената от възложителя 

методика за оценка, участникът „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София, получава комплексна 

оценка - 100 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” допуснатия участник в  

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“,  както 

следва: 

- „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София, с комплексна оценка – 100  точки. 
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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: 

- „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, гр. София, 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани 

от участника в предложението му: 

Обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата 

обществена поръчка, в размер на: 

- 65 040,00  лева /словом шестдесет и пет хиляди и четиридесет лева/ 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  59 406,60 /словом петдесет и девет хиляди 

четиристотин и шест лева и шестдесет стотинки/ лв., без ДДС за 

12/дванадесет/ месеца. 

- За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника 

обща сума в размер на 5 137,40 /словом пет хиляди сто тридесет и седем лева 

и четиридесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

- За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център 

- Смолян обща сума в размер на 496,00 /словом четиристотин деветдесет и 

шест лева/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

 

Протоколът е изготвен на 22.04.2016 г. 
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