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ПРОТОКОЛ № 2
от заседания на комисия, назначена със Заповеди № ОП-28 от 27.06.2017 г. и № ОП – 37
от 31.08.2017 г. на Кмета на община Смолян да отвори, разгледа, оцени и класира
предложенията на участниците, подали оферта за участие в обществена поръчка публично
състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: “Обновяване
на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени
позиции: Обособена позиция 1: „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за
видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“; Обособена позиция 2:
„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр.
Смолян“; Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на
VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”; Обособена позиция 4: „Основен ремонт на Детска
градина „Буратино“, гр. Смолян“;, открита с Решение № 5/22.05.2017 г., публикувана на
профила на купувача на Община Смолян и състави протокол за дейността си.
I. На 31.08.2017 г. комисията изпрати на участниците Протокол № 1 с констатациите
относно липсата на документи и несъответствията с критериите за подбор поставени от
Възложителя в представените от участниците документи. На същата дата протоколът бе
публикуван в профила на купувача, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Протоколът беше изпратен до всички участници в обществената поръчка.
II. На закрито заседание на 13.09.2017 г., на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП и след
изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията се събра, за да пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията продължи работа в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Мариана Цекова – заместник-кмет на община Смолян;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки;
2. Розета Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян;
3. инж. Цвятко Каменов - главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян;
4. Василка Гатешка - главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
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(наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“), за да продължи работата си в
обществена поръчка за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “Обновяване на енергийната ефективност на образователна
инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Цялостен
ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за
енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен
салон“; Обособена позиция 2: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на
ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“; Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно
пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”; Обособена позиция
4: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“; с уникален № в АОП 000922017-0004, открита с Решение № 5/22.05.2017 г. на Кмета на община Смолян.
Комисията констатира, че до определения в протокол № 1 срок за представяне на
допълнителни документи към подадените оферти – 5 /пет/ работни дни от получаването на
протокола, в деловодството на община Смолян не са постъпили допълнителни документи, от
участници в процедурата, както следва:
1. „ЕКИП” ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 11:05 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 1; ЕИК 103523291
При прегледа на представените документи относно наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията е
установила такива, което изрично е отбелязано в протокол № 1 от работата на комисията.
Изрично е отбелязано, че участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация съобразно посоченото. В края на
протокола е посочено, че участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в
представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП могат да представят на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които сьдържат променена и/или допълнена информация, в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя в срок до 5 /пет/ работни
дни от получаване па протокола. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.
Протоколът е получен от участника на 01.09.2017 г. До края на работния ден на 11.09.2017 г.,
когато е изтекъл крайният срок за представяне на изискуемите документи, такива не са
постъпили от участника.
С оглед на горното, участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и на
предварително обявените условия на поръчката.
С оглед на гореизложеното комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя
да отстрани участника „ЕКИП” ЕООД от участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет “Обновяване на енергийната ефективност на образователна
инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Цялостен
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ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за
енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен
салон“; Обособена позиция 2: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на
ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“; Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно
пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”; Обособена
позиция 4: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“;, открита с Решение №
5/22.05.2017 г., в частта ѝ по обособена позиция № 1 „Цялостен ремонт на Природоматематическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна
ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“, за
която участникът е подал оферта, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП,
тъй като участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и на предварително
обявените условия на поръчката.
Комисията констатира, че до определения в протокол № 1 срок за представяне на
допълнителни документи към подадените оферти – 5 /пет/ работни дни от получаването на
протокола, в деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи, както
следва:
- От участника ДЗЗД „МАКС – СТРОЙ“- 4 (“Макс електро“ ЕООД и „Дикистрой“
ЕООД), гр.София 1172, район Изгрев, ул.“Никола Габровски“ № 39А, вх. Б, ет. 1, ап. 2, тел.
0886988048, факс: 02/4235632, office@maxelectro.bg - документи с вх. № ДЛ001515/11.09.2017г.
- От участника „АРТСТРОЙ“ ООД, гр.Смолян, ул.“Полк. Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх.
Б, ет.2, ап. 41, тел. 0878715936, artstroismolian@abv.bg – с вх. № ДЛ001515/04.09.2017г.
- От участника „ЕВРОНЕТ“ ЕООД, гр. София, община Възраждане, жк Сердика, бл.
16А, ателие 9-партер, тел. 0885363979, 02/8225276, office@euronet.bg; гр. София 1303, община
Столична, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 86, ет. 2, ап. 3 – с вх. №
ДЛ001515/07.09.2017г.
- От участника „КРИС - МТ“ ООД, гр. Мадан, ул. „Перелик“ № 43, тел./факс:
0308/22454, kris_mt@abv.bg; гр. Смолян, ул. „Бузлуджа“ 7, вх. А, ап. 10 – с вх. №
ДЛ001515/04.09.2017г.
- От участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 20,
Тел. /факс: 0301/65632, infrastroi@abv.bg; гр. Смолян, ул. „Орфей“ 3, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 6 – с
вх. № ДЛ001515/05.09.2017г.
- От участника „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали 6600, ул. „Христо Ботев“ № 96, тел.
0361/86688, факс: 0361/98180, meatsa@abv.bg – с вх. № ДЛ001515/05.09.2017г.
- От участника „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД, гр. Благоевград, ул. “Тодор
Александров“ № 37, тел./факс: 073/880988, 073/885000, pb93smr@mail.bg – с вх. №
ДЛ001515/08.09.2017г.
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1. ДЗЗД „МАКС – СТРОЙ“- 4 (“Макс електро“ ЕООД и „Дикистрой“ ЕООД), гр.София
1172, район Изгрев, ул.“Никола Габровски“ № 39А, вх. Б, ет. 1, ап. 2, тел. 0886988048, факс:
02/4235632, office@maxelectro.bg; за обособена позиция № 4
Участникът ДЗЗД „МАКС – СТРОЙ“- 4 е представил в определения от комисията срок
(пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване
на липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи и установи, че участникът е
представил всички изискващи се документи и отговаря на минималните изисквания, поставени
от Възложителя. С оглед на това комисията прецени, че от представените от участника
документи за подбор, включително и от допълнително представените такива, е видно, че
съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Предвид горното, представените документи – в офертата и допълнително представените,
доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на
възложителя и комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие в процедурата по Обособена позиция № 4, за която участва.
2. „РИ-СОФ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:20 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4;
Предвид факта, че при прегледа на представените документи комисията не е установила
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, комисията счита, че представените документи от участника доказват съответствието
на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са
представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя и следва да бъде допуснат до
по-нататъшно участие в процедурата по Обособени позиции № 4, за която участва.
3. „РИГЕЛС” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:28 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4;
Предвид факта, че при прегледа на представените документи комисията не е установила
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, комисията счита, че представените документи от участника доказват съответствието
на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са
представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя и следва да бъде допуснат до
по-нататъшно участие в процедурата по Обособени позиции № 4, за която участва.

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

4. „АРТСТРОЙ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:44 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 4
Участникът „АРТСТРОЙ“ ООД е представил в определения от комисията срок (пет
работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване на
липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи и установи, че участникът е
представил всички изискващи се документи и отговаря на минималните изисквания, поставени
от Възложителя. С оглед на това комисията прецени, че от представените от участника
документи за подбор, включително и от допълнително представените такива, е видно, че
съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Предвид горното, представените документи – в офертата и допълнително представените,
доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на
възложителя и комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие в процедурата по Обособени позиции № 4, за която участва.
5. „ЕВРОНЕТ” ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 11:09 часа; Офертата
е подадена за обособена позиция № 3
Участникът „ЕВРОНЕТ” ЕООД е представил в определения от комисията срок (пет
работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване на
липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи и установи, че участникът е
представил всички изискващи се документи и отговаря на минималните изисквания, поставени
от Възложителя. С оглед на това комисията прецени, че от представените от участника
документи за подбор, включително и от допълнително представените такива, е видно, че
съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Предвид горното, представените документи – в офертата и допълнително представените,
доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на
възложителя и комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие в процедурата по Обособени позиции № 3, за която участва.
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6. „Крис-МТ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 14:31 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 3;
Участникът „Крис-МТ” ООД е представил в определения от комисията срок (пет
работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване на
липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи и установи, че участникът е
представил всички изискващи се документи и отговаря на минималните изисквания, поставени
от Възложителя. С оглед на това комисията прецени, че от представените от участника
документи за подбор, включително и от допълнително представените такива, е видно, че
съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Предвид горното, представените документи – в офертата и допълнително представените,
доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на
възложителя и комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие в процедурата по Обособена позиция № 3, за която участва.
7. "Инфрастрой груп" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 15:21 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 3;
Участникът "Инфрастрой груп" ЕООД е представил в определения от комисията срок
(пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване
на липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи, при което установи следното:
От представените от участника документи безспорно се изяснява, че за да докаже
изпълнение на поставените критерии за подбор относно необходимото техническо оборудване
участникът е използвал трети лица. В тази връзка самият той с допълнително представените
документи представя договори за наета техника.
Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние,
техническите способности и професионалната компетентност. А ал. 3 гласи, че когато
кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения. Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
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отстраняване от процедурата. Доказването, че за третите лица не е налице основание за
отстраняване се осъществява чрез представянето на ЕЕДОП от съответното лице.
В офертата си, както и в допълнително представените документи участникът не е
представил доказателства за липса на основания за отстраняване на третите лица. С
допълнителните документи единствено е представил доказателства във връзка с позоваването
му на капацитета на третите лица – договори за наемане на техника. Липсва представен ЕЕДОП
за третите лица.
С оглед на горното, участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и на
предварително обявените условия на поръчката.
С оглед на гореизложеното комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя
да отстрани участника "Инфрастрой груп" ЕООД от участие в обществена поръчка публично
състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: “Обновяване
на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени
позиции: Обособена позиция 1: „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за
видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“; Обособена позиция 2:
„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр.
Смолян“; Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на
VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”; Обособена позиция 4: „Основен ремонт на Детска
градина „Буратино“, гр. Смолян“;, открита с Решение № 5/22.05.2017 г. в частта ѝ по обособена
позиция № 3, за която участникът е подал оферта, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и чл. 107, т.
2, б. "а" от ЗОП, тъй като участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и на
предварително обявените условия на поръчката.
8. "МЕАЦА" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:01 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4;
Участникът "Меаца" ЕООД е представил в определения от комисията срок (пет
работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване на
липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи и установи, че участникът е
представил всички изискващи се документи и отговаря на минималните изисквания, поставени
от Възложителя. С оглед на това комисията прецени, че от представените от участника
документи за подбор, включително и от допълнително представените такива, е видно, че
съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Предвид горното, представените документи – в офертата и допълнително представените,
доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на
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възложителя и комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие в процедурата по Обособена позиция № 4, за която участва.
9. "Престиж бизнес 93" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:31 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 2;
Участникът "Престиж бизнес 93" ООД е представил в определения от комисията срок
(пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) документите за отстраняване
на липсите, непълнотите или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, посочени в Протокол № 1, които последният е депозирал в община Смолян.
Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника
документи, както и допълнително представените документи и установи, че участникът е
представил всички изискващи се документи и отговаря на минималните изисквания, поставени
от Възложителя. С оглед на това комисията прецени, че от представените от участника
документи за подбор, включително и от допълнително представените такива, е видно, че
съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Предвид горното, представените документи – в офертата и допълнително представените,
доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с
критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на
възложителя и комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие в процедурата по Обособена позиция № 2, за която участва.
10. "Дюлгер" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:46 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 1;
Предвид факта, че при прегледа на представените документи комисията не е установила
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, комисията счита, че представените документи от участника доказват съответствието
на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са
представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя и следва да бъде допуснат до
по-нататъшно участие в процедурата по Обособени позиции № 1, за която участва.
11. "Парсек-груп" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:52 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 2;
Предвид факта, че при прегледа на представените документи комисията не е установила
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, комисията счита, че представените документи от участника доказват съответствието
на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са
представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя и следва да бъде допуснат до
по-нататъшно участие в процедурата по Обособени позиции № 2, за която участва.
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III. Комисията, в пълен състав, продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане
и проверка на техническите предложения, по обособени позиции, на допуснатите участници, за
съответствието им с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, посочени
в документацията за участие в обществената поръчка:
Обособена позиция № 1:
1. "ДЮЛГЕР" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:46 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 1;
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя, посочени в
документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
Участникът е описал методите, които ще използва при изпълнение на поръчката.
Представен е и алгоритъм на реакция при отказ/инцидент с ангажираната техника който
алгоритъм съдържа и схематична част. Подробно са описани организацията и мобилизацията на
ресурсите и процесите, техническото предложение съдържа подробно описание на
разпределението на задачите и отговорностите, обърнато е внимание на механизацията, подхода
за доставка на материали, съоръжения и оборудване. Схематично е представен и процеса за
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осъществяване на входящ контрол. Обърнато е специално внимание на вътрешния контрол на
работа на строителния екип, които гарантират качествено изпълнение на строителните процеси.
Участникът е описал методите за осъществяване на комуникация с възложителя – координация,
организация и др. Обсъдени са и мерките при изпълнение, които са насочени към намаляването
на негативното въздействие от изпълнението. В предложението е обърнато внимание и на
отделните операции от всеки един от екипа на ниво подобект. В няколко страници са изложени
технически и технологични параметри, надграждащи изискванията за изпълнение. Посочени са
и основните материали за всяка една операция по дейности и подобекти. Предвидени са мерки
при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Посочени и обосновани са мерки
относно достъп и безпрепятствено придвижване; мерки относно достъп до комунални услуги;
мерки относно заобикалящата среда – управление на отпадъците, качество на въздуха, почвите,
водите и т.н.; мерки относно шума. Участникът е предвидил и необходимите мерки и действия
при възникване на необходимост от достъп до обектите на лица с физически затруднения.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
1.
Срок за изпълнение на подобект: Цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за
видеонаблюдение: 134 /сто тридесет и четири/ календарни дни;
Срок за изпълнение на подобект: Изграждане на нов физкултурен салон на
2
Природо- математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян: 378 /триста седемдесет и осем/
календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
1
Гаранционен срок за подобект: Цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за
видеонаблюдение: 72 /седемдесет и два/ месеца.
2
Гаранционен срок за подобект: Изграждане на нов физкултурен салон на
Природо- математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян: 132 /сто тридесет и два/
месеца.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
Обособена позиция № 2:
1. "Престиж бизнес 93" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:31 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 2;
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на на възложителя, посочени в
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документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
В техническото предложение е обърнато внимание на технологията, технологичната
последователност и сроковете за изпълнение, включени са организационен план, план за
безопасност и здраве, етапите на изпълнени, специфични рискове и факторите, оказващи
влияние върху тях. Участникът е включил описание на механизацията и оборудването, които ще
използва в процеса на изпълнение на поръчката, представена е органиграма и организационна
структура. Представени са подход по входящ контрол на качеството при получаване на
материалите и програма за осигуряване на качеството на получаваните материали за влагане в
строителството, входящ контрол и др., приложени са план-програма за управление на риска.
Участникът е дефинирал стратегията си за изпълнение, като е обърнал внимание и е
осигурил едновременното изпълнение на различните дейности, доколкото е допустимо съгласно
ЗБУТ. Ясно дефинирани и рамкирани са използваните последователен, успореден и смесен
метод. За всяка от дейностите в графика и в анализите е посочена норма време за изпълнение на
всяка една операция. Предвидени са и необходимите материали, за да могат дейностите да се
изпълняват срочно и качествено. Участникът е представил и обосновал избраните подход за
доставка на материали – управление на доставките; за входящ контрол на качеството при

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

получаване на материалите. Всички рискове са отразени взаимосвързано и обосновано в планпрограма за оценка и управление на риска.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 100 календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
За конструкция – подпорна стена – 10 години гаранция.
За всички други строителни дейности, включително електро и ВиК – 5 години гаранция.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
2. "Парсек-груп" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:52 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 2;
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на на възложителя, посочени в
документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
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инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
Участникът е направил кратко, в рамките на половин страница, описание на
съществуващото положение; описание на видовете работи, предмет на поръчката; описал е
технологията, която ще приложи; в описателната част са посочени стандартите, на които ще
отговарят съоръженията за игра; посочени са и основните дейности, които ще бъдат
изпълнявани; представен е и график на дейностите с посочени дати. Участникът е посочил
ръководно-експертния екип, с който разполага, направил е кратко описание на фирмата и
дейността си. Предложението съдържа и точка относно управлението и контрола на
строителния процес, както и относно инструкциите за безопасна работа.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 77 календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и на земната основа под тях – 10 години гаранция.
2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи
на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години.
3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на
сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
Обособена позиция № 3:
1. „Евронет” ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 11:09 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 3
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
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възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
Предложението съдържа кратко описание на съществуващото положение, след което
участникът е обърнал внимание на подхода за изпълнение на поръчката. Участникът е направил
организация по етапи – общо три етапа на изпълнение. Обърнато е внимание на методологията
за изпълнение и технологичните етапи. Направено е подробно описание на организацията.
Вторият етап – изпълнение на СМР е разгледан/разбит на отделни дейности. Една дейност е
част от третия етап – предаване на обекта.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 100 (сто) дни.
Участникът е предложил гаранционен срок от 10 години.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
2. „Крис-МТ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 14:31 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 3
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на на възложителя, посочени в
документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
В техническото си предложение участникът е представил обширно разпределението на
задачите и отговорностите на персонала, описал е видовете работи, предмет на обществената
поръчка, обърнато е внимание на опазването на околната среда
Подробно е описал за всяка операция необходимите персонал и механизация, както и
организацията и технологията на изпълнение.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 88 календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и на земната основа под тях – 10 години.
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти,
контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.
- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата
инфраструктура – 8 години.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
Обособена позиция № 4:
1. ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“ - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 08:09 часа;

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Офертата е подадена за обособена позиция № 4
Участникът е обединение, в чийто състав са включени следните участници:
"МАКС ЕЛЕКТРО" ЕООД и "ДИКИСТРОЙ" ЕООД.
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което отговаря
на предварително обявените условия и изисквания на на възложителя, посочени в
документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация
и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на възложеното
строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя,
посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на
съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и
проектната документация. Представени са предвижданите организация и мобилизация на
използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета
на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя
строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с
технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план
отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
В техническото си предложение участникът е обърнал внимание на управлението на риска,
представил е своите организация и начин на изпълнение на строителството, методология на
изпълнението на основните строителни процеси.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 150 календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и на земната основа под тях – 10 години.

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

2. за възстановителни строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8
години.
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на
сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години.
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития,
тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради,
с изключение на работите – 5 години.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
2. „РИ-СОФ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:20 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което отговаря
на предварително обявените условия и изисквания на на възложителя, посочени в
документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация
и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на възложеното
строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя,
посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на
съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и
проектната документация. Представени са предвижданите организация и мобилизация на
използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета
на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя
строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с
технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план
отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
Предложението за изпълнение на поръчката включва описание на съществуващото
положение. Участникът е представил в табличен вид етапите, съответстващите работна сила,
механизация и контрол и документиране, когато са относими. Предложен е и организационен
план, отново в табличен вид. В частта с технологията на изпълнение са описани различните
етапи и процеси. Участникът е посочил и рискове.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 172 /сто седемдесет и два/ календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и на земната основа под тях – 10 години.
2. за възстановителни строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии
– 8 години.
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на
сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години.
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на
сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години.
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти,
контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.
6. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата
инфраструктура – 8 години.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
3. „РИГЕЛС” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:28 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4
При подробния преглед на техническото предложение и приложенията към него,
комисията установи, че то не отговаря на условията на документацията за участие и не е
изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, поради следното:
В техническото си предложение, в частта, в която следва да бъдат посочени сроковете за
изпълнение и гаранционните срокове, участникът е посочил следното:
Срок за изпълнение в календарни дни: 152 /сто петдесет и два/ календарни дни.
Гаранционни срокове:
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на
сгради
- за детски съоръжения – съгласно гаранция на производителя
- за всички съоръжения по част ОВК – съгласно гаранция на производителя
Видно от горното, участникът не е предложил конкретни гаранционни срокове.
Посочването на гаранционни срокове е задължителен елемент от техническото
предложение. Нещо повече, гаранционните срокове могат да окажат влияние и върху
оценяването на конкретния участник. Така например, като част от методиката за оценка (в
частта й относно оценката на техническото предложение и в частност - Показател „Организация
за изпълнение на поръчката”) възложителят е посочил в дефинициите на понятията, че под
„Икономически аспект“ за целите на методиката се разбира: по-ниски експлоатационни
разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически обстоятелства за
Възложителя.
В конкретния случай, обаче, участникът не се е ангажирал с посочването на гаранционни
срокове. Позовавайки се на гаранцията на производителя, участникът отново не е посочил
конкретните срокове. Всичко посочено означава, че участникът реално не се е ангажирал с
конкретни гаранционни срокове.
Предвид факта, че участникът няма право да изменя техническото си предложение и
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията единодушно взе решение, че участникът
„РИГЕЛС” ООД следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по
обособената позиция.
С оглед на гореизложеното комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя
да отстрани участника „РИГЕЛС” ООД от участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет “Обновяване на енергийната ефективност на образователна
инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Цялостен
ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за
енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен
салон“; Обособена позиция 2: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на
ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“; Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно
пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”; Обособена
позиция 4: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“;, открита с Решение №
5/22.05.2017 г., в частта ѝ по обособена позиция № 4: „Основен ремонт на Детска градина
„Буратино“, гр. Смолян“, за която участникът е подал оферта, на основание чл. 107, т. 2, б. "а"
от ЗОП, тъй като участникът не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
4. „Артстрой” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:44 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4;
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя, посочени в
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документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
Участникът е описал технологичната последователност на строителните процеси.
Включил е представяне на участника; мерки за изпълнение на проекта; посочени са описания
на етапите, като са посочени необходимите ресурси като механизация и персонал. Посочено е
изрично, че участникът разполага с допълнителен персонал, който може да бъде мобилизиран.
Описана е технологията на изпълнение на СМР, обърнато е внимание на координацията между
участник, възложител и трети страни, на опазването на околната среда по време на
строителството. Техническото предложение съдържа и точка относно осигуряването на
безопасни и здравословни условия на труд, обърнато е внимание и на мерките за намаляване на
затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, на управлението на риска и др.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 172 календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
- новоизградени конструкции – 10 години.
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- довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски,
дърводелски, дограмаджийски и др.) - 5 години.
- хидроизолации – 5 години.
- топлоизолации – 5 години.
- ОВК инсталации – 5 години.
- Ел. Инсталации – 5 години.
- ВиК инсталации – 5 години.
С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
5. "Меаца" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:01 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4;
Участникът е представил техническо предложение по обособената позиция, което
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на на възложителя, посочени в
документацията за участие, съответства по форма и съдържание на образеца на възложителя и
съдържа изискуемата информация.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за
изпълнение на СМР, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати,
която организация обхваща дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
отчитайки спецификата и местоположението на строителния обект, както и необходимостта от
подготвителни дейности. Строително-монтажните дейности са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, разпределението на отделните дейности между
ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите с оглед качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с
предмета на поръчката и проектната документация. Представени са предвижданите
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния
подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът
представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е
съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен
план отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план е придружен и с
Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с
инвестиционния/те проект/и. В графика са включени всички дейности по изпълнение на
поръчката.
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Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения/те от участника срок/ове за изпълнение на поръчката.
В техническото предложение на участника са описани технологичната последователност
на строителните процеси, като са описани отделните етапи на изпълнение на поръчката, план за
безопасност и здраве, организация за мобилизиране на бригадите, посочена е механизацията,
която ще е необходима, както и необходимите работници, обърнато е внимание на работната
ръка. Посочени са различни схеми – например, на редене на изолационните плоскости, на
топлоизолационните плочи по ъглите на фасадите и др.; организация и подход на изпълнение,
контрол; представено е и описание за управление на риска.
Участникът е предложил следните срокове за изпълнение:
Срок за изпълнение в календарни дни: 135 календарни дни.
Участникът е предложил следните гаранционни срокове:
-

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и за земната основа под тях - 10 години ;

-

за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;

-

за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни
инсталации на сгради - 5 години;

-

за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура - 8 години

С оглед на горното, комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата – оценка по техническите показатели съгласно предварително
обявената методика за оценка.
IV. Комисията пристъпи към детайлно разглеждане и оценка на предложенията за
изпълнение на поръчката на допуснатите оферти, в съответствие с посочената в документацията
за участие методика за оценка, както следва:
IV.1. Комисията пристъпи към оценка по показателя „Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – показател с тежест от 0,6 в крайната оценка.
Обособена позиция № 1:
1. "ДЮЛГЕР" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:46 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 1;
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При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Офертата на
участника съдържа следните характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на
поръчката:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на
необходимите лица (строителни) за всяка една операция. В предложението е обърнато внимание
на отделните операции от всеки един от екипа на ниво подобект. Техническото предложение
съдържа още норма време за изпълнение на всяка една операция;
2. За всяка операция са дефинирани и посочени необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение, посочени са необходимата механизация, необходими материали и т.н. и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Направени са и съответните
взаимовръзки. Предвидена е оптимизация на ресурси и време за изпълнение чрез паралелно
изпълнение на две или повече дейности/операции, като предложението е придружено с
организация на процесите, които се предвиждат (съобразени с нормативните и технологичните
условия за съответните СМР);
3. За изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при отказ/
инциденти със строителни машини и оборудване. В техническото си предложение участникът е
представил и алгоритъм на реакция при отказ/инцидент с ангажираната техника, като
алгоритъмът съдържа и схематична част. Начините на контрол на строителните процеси са
изброени в отделни последователни точки. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е
аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и
други стоки. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки
при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Посочени и обосновани са мерки
относно достъп и безпрепятствено придвижване; мерки относно достъп до комунални услуги;
мерки относно заобикалящата среда – управление на отпадъците, качество на въздуха, почвите,
водите и т.н.; мерки относно шума. Участникът е предвидил и необходимите мерки и действия
при възникване на необходимост от достъп до обектите на лица с физически затруднения.
4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията
на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с
възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на
резултата и на предлаганите за влагане материали. Участникът е представил характеристиките
на влаганите материали, показал е по какъв начин посоченото ще се отрази положително на
изпълнението и ще доведе до последващо спестяване на разходи, до по-дълги срокове на
безпроблемна експлоатация. Разгледани са логистичните връзки, които представляват
предимство за участника и влиянието върху изпълнението, като е обърнато внимание как
икономическият ефектт за възложителя се израява особено в спестени организационни и
материални разходи, които той би имал..
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С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 100 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – по 20 точки за всяка от надграждащите характеристики и 20 точки поради
факта, че Предложението за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително
обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени
в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира
навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на
резултати.
Обособена позиция № 2:
1. "Престиж бизнес 93" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:31 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 2
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. С оглед на
посоченото, участникът получава 20 точки.
Също така, офертата на участника съдържа следните характеристики, надграждащи
предложението за изпълнение на поръчката:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на
необходимите лица (строителни) за всяка една операция. Техническото предложение съдържа
още норма време за изпълнение на всяка една операция;
2. За всяка операция са дефинирани и посочени необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение, посочени са необходимата механизация, необходими материали и т.н. и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предвидена е оптимизация на
ресурси и време за изпълнение чрез паралелно изпълнение на две или повече
дейности/операции, като предложението е придружено с организация на процесите, които се
предвиждат (съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);
Участникът е включил описание на механизацията и оборудването, които ще използва в
процеса на изпълнение на поръчката, представена е органиграма и организационна структура.3.
За изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти
със строителни машини и оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е
аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и
други стоки. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки
при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Представени са подход по входящ контрол на качеството при получаване на материалите
и програма за осигуряване на качеството на получаваните материали за влагане в
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строителството, входящ контрол и др. Програмата съдържа задълбочен анализ, отразяващ
конкретни отговорности, обхвата, разпределението на персонала и работата, както и
управлението на документите и управлението и контрола на закупуването на материали.
4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията
на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с
възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на
резултата и на предлаганите за влагане материали.
Участникът е дефинирал стратегията си за изпълнение, като е обърнал внимание и е
осигурил едновременното изпълнение на различните дейности, доколкото е допустимо съгласно
ЗБУТ. Ясно дефинирани и рамкирани са използваните последователен, успореден и смесен
метод. За всяка от дейностите в графика и в анализите е посочена норма време за изпълнение на
всяка една операция. Предвидени са и необходимите материали, за да могат дейностите да се
изпълняват срочно и качествено. Участникът е представил и обосновал избраните подход за
доставка на материали – управление на доставките; за входящ контрол на качеството при
получаване на материалите. Всички рискове са отразени взаимосвързано и обосновано в планпрограма за оценка и управление на риска.
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 100 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – по 20 точки за всяка от надграждащите характеристики и 20 точки поради
факта, че предложението за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително
обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени
в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира
навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на
резултати.
2. "Парсек-груп" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:52 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 2
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. С оглед на
посоченото, участникът получава 20 точки.
Офертата на участника не съдържа характеристики, които могат да бъдат отнесени към
характеристиките, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, съгласно
посочената от възложителя методика.
Участникът е представил единствено график с времево разпределение по бригади.
Липсва разпределение на ресурсите "в дълбочина" – за всяка една операция, включваща
необходимите конкретни лица с изискуемата квалификация. Липсват и изискуемите за
получаване на допълнителни 20 точки аргументирано дефинирани необходимата механизация,
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необходими материали и т.н. и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и.
Единствено в линейния график може да се търси взаимосвързаност във времево отношение
между персонал и механизация, но там няма данни за задълженията, отговорностите на
отделните лица и за обвързаната им работа с ресурсите и механизацията. Участникът е посочил
задълженията на отделни експерти и работници, но препращайки единствено към нормативно
установени правила и стандарти. Липсват и елементите на надграждане - свързани с
възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на
резултата и на предлаганите за влагане материали. Липсват данни за връзката между
предлаганите решения и постигането на по-високото качество.
Участникът е посочил мерки за предотвратяване на аварии, но те са дефинирани общо,
липсва конкретиката за конкретния обект. Част от посочените мерки са спазването на наредби,
което представлява нормативно задължение. Всички дефинирани мерки са на плоскостта на
нормативните задължения или участникът е представил накратко инструкция за работа на
персонала, общи изисквания за хигиена. Описанието съдържа, обща, схематична и по-скоро
теоретична препратка към машините и съоръженията, които се ползват. Действително,
предложението на участника съдържа в рамките на половин страничка общо точките "Действия
за реакция при отказ или инцидент със строителни машини и оборудване", както и "План за
действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване". Последната точка
единствено сочи, че ще бъде създадена организация и разпределение на механизацията, че
основни дейности никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни
екипи за заместване и ремонт на строителната механизация. Горното, обаче представлява едно
декларативно изявление, без да става ясно как участникът ще осигури твърдяното от него – т.е.
не става ясен подхода му.
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 20 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) поради факта, че предложението за изпълнение на поръчката, което отговаря
на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност
гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация
постигане на резултати.
Обособена позиция № 3:
1. „Евронет” ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 11:09 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 3:
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. С оглед на
посоченото, участникът получава 20 точки.
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Офертата на участника не съдържа характеристики, които могат да бъдат отнесени към
характеристиките, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, съгласно
посочената от възложителя методика.
Техническото предложение съдържа броят на хората, които ще изпълняват конкретна
операция, но липсва, например, квалификацията на лицата.
Така, например, участникът е описал отделни дейности, като е посочил необходимия
експертен ресурс по дейности, но липсва посочване на необходимата механизация. За повечето
дейности е посочено единствено, че дейността е обезпечена със съответните инструменти и
механизация. С оглед на горното, участникът не може да получи допълнителни 20 точки, тъй
като изискването не е изцяло изпълнено. Липсват и технически и технологични параметри,
които превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са
предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в
технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали, както
и елементи, обосноваващи наличието на останалите надграждащи предложението показатели.
По отношение на действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и
оборудване участникът е посочил, че разполага с достатъчно машини и механизация, като ще
подменя машините. Това, твърдение, обаче, се явява необосновано и неподкрепено с
информацията от останалата част от техническото предложение, доколкото за голяма част от
механизацията и оборудването са посочени по 1 брой. В техническото предложение липсва
обоснованост за предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо
качество.
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 20 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) поради факта, че предложението за изпълнение на поръчката, което отговаря
на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност
гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация
постигане на резултати.
2. „Крис-МТ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 14:31 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 3:
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. С оглед на
посоченото, участникът получава 20 точки.
Също така, офертата на участника съдържа следните характеристики, надграждащи
предложението за изпълнение на поръчката:
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1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на
необходимите лица (строителни) за всяка една операция. Техническото предложение съдържа
още норма време за изпълнение на всяка една операция;
2. За всяка операция са дефинирани и посочени необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение, посочени са необходимата механизация, необходими материали и т.н. и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предвидена е оптимизация на
ресурси и време за изпълнение чрез паралелно изпълнение на две или повече
дейности/операции, като предложението е придружено с организация на процесите, които се
предвиждат (съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);
3. За изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при отказ/
инциденти със строителни машини и оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на
СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна
на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали,
оборудване и други стоки. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на
строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси.
Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно
намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията
на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с
възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на
резултата и на предлаганите за влагане материали.
В табличен вид участникът е посочил и обосновал необходимите ресурси – както
персонал, така и инструменти и механизация, поотделно за всяка една операция. Посочено е
конкретно разпределение във времево отношение. Представените подход за доставка на
материалите, както и различните описани мерки , елементи и параметри за постигане на повисоко качество обосновават постигането на по-високо качество и намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 100 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – по 20 точки за всяка от надграждащите характеристики и 20 точки поради
факта, че предложението за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително
обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени
в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира
навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на
резултати.
Обособена позиция № 4:
1. ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“ - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 8:09 часа;
Офертата е подадена за обособена позиция № 4;

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Участникът е обединение, в чийто състав са включени следните участници:
"МАКС ЕЛЕКТРО" ЕООД и "ДИКИСТРОЙ" ЕООД.
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. С оглед на
посоченото, участникът получава 20 точки.
Офертата на участника не съдържа характеристики, които могат да бъдат отнесени към
характеристиките, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, съгласно
посочената от възложителя методика.
Така например, участникът се е опитал да детайлизира процеса, като дори е приложил
снимков материал за извършването на някои действия (например, как се заглажда шпакловка,
схематични изображения/рисунки на инструменти – шпакли, телени четки и др.) но това са поскоро общи теоретични постановки, липсва индивидуализирането спрямо конкретния проект.
Описанието съдържа, обща, схематична и по-скоро теоретична препратка към машините и
съоръженията, които се ползват. Липсва и не е мотивирано разпределението броят и
квалификацията на необходимите лица (строителни) за всяка една операция, както и
необходимите технически ресурси. Не са дефинирани действия за реакция при отказ/
инциденти със строителни машини и оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на СМР
е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и
други стоки. Не е обосновано и постигането по-високо качество на резултата чрез
предложените елементи.
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 20 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) поради факта, че предложението за изпълнение на поръчката, което отговаря
на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност
гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация
постигане на резултати.
2. „РИ-СОФ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:20 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4:
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Офертата на
участника съдържа следните характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на
поръчката:

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на
необходимите лица (строителни) за всяка една операция. Техническото предложение съдържа
още норма време за изпълнение на всяка една операция;
В техническото предложение са посочени, с разбивка по операции необходимият ресурс,
включително механизация и персонал.
2. За всяка операция са дефинирани и посочени необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение, посочени са необходимата механизация, необходими материали и т.н. и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предвидена е оптимизация на
ресурси и време за изпълнение чрез паралелно изпълнение на две или повече
дейности/операции, като предложението е придружено с организация на процесите, които се
предвиждат (съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);
В техническото предложение са посочени, с разбивка по операции необходимият ресурс,
включително механизация и персонал.
3. За изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при отказ/
инциденти със строителни машини и оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на СМР
е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и
други стоки. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки
при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Участникът не е обосновал техническите и технологичните параметри, които
превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са
предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в
технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. В
техническото предложение се съдържа такава точка, но в нея не са обосновани
взаимосвързаността и причинно-следствената връзка между конкретните параметри и
резултата, поради което комисията не приема, че изискването е изпълнено, с оглед на което не
може да даде допълнителни т. 20 точки по този параметър.
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 80 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – по 20 точки за всяка от надграждащите характеристики и 20 точки поради
факта, че предложението за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително
обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени
в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира
навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на
резултати.
3. „Артстрой” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:44 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Офертата на
участника съдържа следните характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на
поръчката:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на
необходимите лица (строителни) за всяка една операция. Техническото предложение съдържа
още норма време за изпълнение на всяка една операция;
В техническото предложение са посочени описания на етапите, като навсякъде са
посочени и необходимият ресурс като механизация и персонал. Посочен е изрично и персонал,
с който участникът разполага и може да бъде мобилизиран по всяко време за изпълнение на
поръчката. Това показва, че участникът е осигурил непрекъсваемост на процеса откъм човешки
ресурс.
2. За всяка операция са дефинирани и посочени необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение, посочени са необходимата механизация, необходими материали и т.н. и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предвидена е оптимизация на
ресурси и време за изпълнение чрез паралелно изпълнение на две или повече
дейности/операции, като предложението е придружено с организация на процесите, които се
предвиждат (съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР); Както
вече е посочено по-горе, участникът е дефинирал необходимата механизация на всеки един етап
от процеса, на ниво отделна операция.
3. За изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при отказ/
инциденти със строителни машини и оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на СМР
е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и
други стоки. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки
при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
В техническото предложение е обърнато внимание и отделно е разгледан контролът от
страна на възложителя във всичките му аспекти. Разгледани и обосновани са и методите за
контрол, които ще се прилагат и обосновано водят до намаляване на негативното въздействие от
изпълнението върху кръга засегнати лица.
4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията
на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с
възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на
резултата и на предлаганите за влагане материали. В техническото предложение участникът е
обърнал внимание и е обосновал технически и технологични параметри, които превъзхождат
изискванията на Възложителя.

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 100 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – по 20 точки за всяка от надграждащите характеристики и 20 точки поради
факта, че Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително
обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени
в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира
навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на
резултати.
3. "Меаца" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:01 часа; Офертата е
подадена за обособена позиция № 4:
При прегледа на офертата на участника комисията констатира, че участникът е
представил предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на
възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за
оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. С оглед на
посоченото, участникът получава 20 точки.
Офертата на участника не съдържа характеристики, които могат да бъдат отнесени към
характеристиките, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, съгласно
посочената от възложителя методика.
Така например, участникът е посочил необходимата механизация като брой и вид, но не
е посочил необходимата механизация на ниво всяка отделна операция. Участникът е описвал
по-скоро теоретични постановки, в които не е обърнато внимание в конкретиката на проекта.
Посочени са общите бройки от необходимия персонал с определена квалификация.
Участникът е направил схематично описание на своя подход на работа, но описанието съдържа,
обща, схематична и по-скоро теоретична препратка към машините, съоръженията и подхода,
които се ползват. Предвид горното и предприетият описателен подход, който може да бъде
определен по-скоро като теоретично принципно изложение, както и с оглед липсата на
индивидуален подход и отчитане конкретните специфики, не може да се приеме, че офертата на
участника съдържа характеристики, които могат да бъдат отнесени към характеристиките,
надграждащи предложението за изпълнение на поръчката
С оглед на гореизложеното и предвид посоченото в методиката комисията единодушно
взе решение да присъди на участника 20 точки по показателя Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) поради факта, че предложението за изпълнение на поръчката, което отговаря
на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност
гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация
постигане на резултати.
Въз основа на направените констатации Комисията единодушно реши:

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

А) Да бъдат отворени пликовете, които съдържат ценовите предложения с цена за
изпълнение на поръчката, по обособени позиции, на следните участници:
Обособена позиция № 1:
1. "Дюлгер" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:46 часа; получена
оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 100 точки
Обособена позиция № 2:
1. "Престиж бизнес 93" ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:31 часа;
получена оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 100 точки
2. "Парсек-груп" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:52 часа;
получена оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 20 точки
Обособена позиция № 3:
1. „Евронет” ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 11:09 часа; получена
оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 20 точки
7. „Крис-МТ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 14:31 часа; получена
оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 100 точки
Обособена позиция № 4:
1. ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“ - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 8:09 часа;
обединение, в чийто състав са включени следните участници: "МАКС ЕЛЕКТРО" ЕООД
и "ДИКИСТРОЙ" ЕООД; получена оценка по показател „Организация за изпълнение на
поръчката” (ОП) – 20 точки
2. „РИ-СОФ” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:20 часа; получена
оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 80 точки
3. „Артстрой” ООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 10:44 часа; получена
оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 100 точки;
4. "Меаца" ЕООД - с оферта рег. № ДЛ001515/26.06.2017 г.; 16:01 часа; получена
оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – 20 точки;
Б) Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници на 06.10.2017 г. /шести октомври две хиляди и седемнадесета година /
от 11:50 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната
сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12.
В) Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на
датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП, а именно, най-малко чрез съобщение в профила на купувача на община Смолян.

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието и
обяви, че следващото заседание, което ще е открито, ще се проведе на 06.10.2017 г. /шести
октомври две хиляди и седемнадесета година / от 11:50 часа в заседателна зала № 343, находяща
се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул.
България № 12, когато ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите
участници по обособени позиции.
Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликовете с офертите на
участниците се оставиха на съхранение в стая 436 на четвъртия етаж на административната
сграда на Община Смолян, в съответствие с указаното в Заповед № ОП-28 от 27.06.2017 г. на
Кмета на община Смолян.
Дата на съставяне на настоящия протокол: 03.10. 2017 г.
Комисия в състав:
положен подпис
Председател
инж. Мариана Цекова ……………..
и член:
положен подпис
Ивайло Стоянов ………..…

положен подпис
Розета Буйкова……………..

положен подпис
инж. Цвятко Каменов………….

положен подпис
Василка Гатешка…………….

Членове

Дата: 30.10.2017 г.
гр. Смолян

Утвърдил: положен подпис и печат
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян
оправомощена със
Заповед №РД-0882/20.10.2017г.
на кмета на Община Смолян

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на
енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно
предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020 – Смолян“ част от
процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

* Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от
Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни.

