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П Р О Т О К О Л  №3 
 

 

от проведено закрито заседание на Комисията, определена за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Изпълнение на 

инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на 

авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в 

кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-

79/29.05.2018 г. на Възложителя 

 

Днес, 08.08.2018 г., от 14.00 ч.,  в заседателна зала №1, находяща се в 

административната сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена 

със Заповед № РД 40-105/03.07.2018 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изпълнение на инженеринг 

(изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) 

за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ 

„Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-79/29.05.2018 г., на Ректора на СУ 

„Св. Климент Охридски“ и възлагана в изпълнение на Административен договор №РД-02-

37-197/14.10.2016 г., финансиран по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-

3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България” по Приоритетна ос 3: 

„Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки”; 

 

Членове:       

1. Изабела Маринова - адвокат 

2. инж. Георги Божанин – и.д. Главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски”; 

3. Ваня Игнатова – началник отдел „Имоти” 
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4. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки”. 

 

Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения, не се налага определяне и встъпване на резервни членове.  

 

Комисията пристъпи към работа и оцени офертите на всеки един от участниците, 

спазвайки следната процедурна последователност: 

 

Разглеждане на техническите предложения 

 

Комисията в съответствие с чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор на Възложителя, като посочи, че избраният критерий за 

оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП и 

оценяването на офертите е съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка. 

 

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците 

съобразени с изискванията на Възложителя за изготвянето им. 

 

На този етап от процедурата, комисията проверява дали техническите предложения за 

изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в 

съответствие с минимално поставените изисквания на Възложителя към съдържанието на 

отделните части на офертата, на другите изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо 

законодателство и стандартни, явяващи се предварително обявени условия на поръчката. 

Съгласно Методиката за комплексна оценка, комисията предлага за отстраняване от 

процедурата участник, чието техническо предложение не отговаря на указанията за 

разработване или на изискванията на Възложителя. 

 

Допуснати до този етап на процедурата са участниците както следва: 
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№ Име на участника Оферта с вх. № 

1 „ГЕО-НИК” ДЗЗД 72-00-1276/02.07.2018 г., 10:09 ч. 

2 „АДВАНС – 2002” ЕООД 72-00-1287/03.07.2018 г., 11:03 ч. 

3 „ПСГ” АД 72-00-1290/03.07.2018 г., 15:11 ч. 

4 Сдружение „СУ 2018” 72-00-1291/03.07.2018 г., 15:44 ч. 

 

 

(1) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „Гео-

Ник” ДЗЗД – оферта с вх. № 72-00-1276/02.07.2018 г. 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 240 календарни дни. 

Участникът е представил следната конценпция за организация на персонала, на който 

са възложени дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка: 

В своето предложение участника е описал ЕТАП I – Проектиране, както следва: 

Направено е описание на осигуряване на изпълнение на дейностите, предвидени в 

поръчката. 

Описана е предвидената организация и методология за изпълнение на проектирането. 

Представена е методика при процеса на проектиране. Описани са закони, които ще бъдат 

спазвани при процеса на проектиране. 

В предложение на участника са описани подходи за изпълнение на инвестиционното 

проектиране, като са дефинирани: системен подход, подход целящ максимално унифициране 

на технолигияните решения; иновативен подход; нормативен подход. 

Представено е разпределение на отговорностите и дейностите на длъжностните лица 

при изпълнение на проектирането, като са описани задължения и отговорности на следните 

експерти: Ръководител екип; проектант по част „Архитектура”; проектант по част 

„Конструктивна”; проектант по част „Електрическа”; проектант по част „ОВК”; проектант 

по част „ВиК”; проектант по част „Геодезия”; проектант по част „Паркоустройство”; 

проектант по част „ПБЗ”; проектант по част „ПУСО”; проектант по част „Пожарна 

безопасност”. 

В своето техническо предложение участника е представил основни етапи и дейности. 

Последователност и взаимовръзка. Ключови моменти. Управление и контрол на 

разгледаните дейности. 
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Организацията започва с Етап 1: Предпроектни и проучвателни дейности – набиране 

на изходни данни: 

Дейност 1 – Подготовка на екипа и провеждане на встъпителна среща. Описани са 

ресурси за изпълнение. Представено е описание на дейността; логическа обързаност с 

останалите дейности; ключови моменти; очаквани резултати. 

Дейност 2 – Проучвателни работи – събиране, сортиране и обработване на 

входящата информация. Извършване на измервания. Участника е представил описание на 

дейността, като са обособени и поддейности: 

-Поддейност – проучвателни работи – събиране, сортиране и обработване на входяща 

информация. Участника предвижда проучване на място на съществуващото положение; 

проучвания, относно местоположението; събиране на изходни данни за проектиране – 

задание. Описани са последователност и взаимовръзка с други дейности. Представени са 

методи за изпълнение, организация и управление; 

-Поддейност – извършване на измервания; 

-Поддейност – вътрешно съгласуване (първо). 

Участника е описал логическа обвързаност с останалите дейности; ключови моменти; 

очаквани резултати. 

В своето предложение участника предвижда Етап 2: Проектиране – изработен и 

съгласуван инвестиционен проект, включващ следните дейности: 

Дейност 3 – Проектиране – изработване на инвестиционен проект във фаза 

Работен проект. Участника е представил описание на дейността. Описан е обхвата на 

проектирането като са обособени следните части: проект по част „Архитектура”; проект по 

част „Конструкции”; проект по част „Геодезия”; проект по част „Електрическа”; проект по 

част „ВиК”; проект по част „ОВК”; проект по част „ПУСО”; проект по част „ПБЗ”; проект 

по част „Пожарна безопасност”; проект по част „Паркоустройство”; част „Проекто-сметна 

документация”; Технически спецификации. 

Предвидена е поддейност – вътрешно съгласуване (второ). 

Участника е представил описание на логическа обвързаност с останалите дейности; 

ключови моменти; очаквани резултати. 

Дейност 4 – Предаване на гововия проект. Съгласуване и одобряване на работния 

инвестиционен проект. Участника е представил описание на дейността; логическа 

обвързаност с останалите дейности; ключов момент за дейността; очаквани резултати. 

Дейност 5 – Отстраняване на забележки към работния инвестиционен проект /при 

необходимост/. Участника е представил описание на дейносттал; логическа обвързаност с 

останалите дейности; очаквани резултати. Участника е декларирал, че ще оказва подкрепа на 
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Възложителя при съгласуване и одобрение на подготвения проект и получаване на 

разрешение за строеж. 

Дейност 6 – Прилагане на инвестиционни проект – осъществяване на авторски 

надзор по време на изпълнение на СМР. Участника е представил етапи на изпълнение на 

авторския надзор, както следва: комуникация на проектанта с участниците в строителството; 

определяне на график за изпълнение на авторския надзор; подготовка за осъществяване на 

работа на строежа; работи по изпълнение на авторския надзор на място /строежа/; разбор на 

извършените дейности; съхраняване на строителни книжа и документация. 

Участника е представил описание на процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи, като е обособил следните дейности: 

-Съгласуване на инвестиционния проект по част „Конструкции” с правоспособно 

лице, упражняващо технически контрол по част „Конструкции”; 

-Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществуващите изисквания 

към строежите за енергийна ефективност или предаване на проекта за разглеждане от 

ОБЕСУТ; 

-Съгласуване на инвестиционни проект с експлоатационните дружества с 

контролните администрации; 

-Съгласуване на работния инвестиционен проект с комплексен доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите 

ЕСУТ; 

 -Съгласуване и одобряване на техническия /работен инвестиционен проект от главния 

архитект на Общината и издаване на строително разрешение/. 

Участник е представил методология за изпълнение, организация и изпълнение на 

проектантската задача. 

Предложен е план за качество при изпълнение на проектирането. 

Описан е процеса на достъп при проектирането от страна на Възложителя. 

Представени са принципи при управление изпълнението на договора, за постигане на 

целевите резултати, като са дефинирани следните действия: организация и координация, 

гъвкавост и отзивчивост; ориентиране към клиента; непрекъснатост, диалог и партньорство 

с Възложителя; лидерство на ръководителя на проекта; съпричастност на екипа; мотивация 

на екипа; внимателно планиране в началната фаза на изпълнението на договора; спазване на 

графика за изпълнение на договора; приоритизация на дейностите; процесен и системен 

подход; внедряване и подържане на система за управление на проекти. 

Участника е описал дейности за вътрешен контрол за осигуряване на качественото и 

навременно изпълнение на проектантската задача, като са описание следните действия: 
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контрол при вземането на решения; контрол на дейностите по одобрение; контрол при 

оторизиране; контрол при разпределение на отговорностите; контрол за законосъобразност; 

контрол на качеството; постоянен контрол на сроковете на поръчката; постоянен контрол на 

комуникацията, касаеща вътрешния обмен на информация; постоянен контрол на 

комуникацията, касаеща обмена на информацията, представена от Възложителя и другите 

засегнати страни. 

Описан е и мониторинг на процеса. 

В своето предложение участника е описал ЕТАП II – Строителство, както следва: 

Направено е описание на осигуряването на изпълнението на дейностите, предвидени 

в поръчката.  

Представени са ключови моменти при изпълнението на строително-монтажните 

работи. 

Описани са действия за постигане на целите на предложената методология, като са 

дефинирани: следване на техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 

анализ и определяне на необходимите ресурси; извършване на навременни доставки и 

качествени материали; използване на необходимата за изпълнение на СМР механизация; 

мобилизиране на необходимата работна ръка; изготвяне на ясно и точно поставени задачи, 

срокове и отговорни лица. 

Участника е представил основни фази на управление на извършваните видове СМР, 

като е определил следните дейности: планиране на дейностите; осигуряване и подготовка на 

дейноста; поетапно извършване на СМР; контрол върху дейността при изпълнение и краен 

контрол; завършване на СМР; гаранционно подържане. 

Дейност 7 – Подготовка за започване на СМР на обекта. Участника е представил 

кратно описание на технология на строителство преди започване на строителството. 

Описани са действията по мобилизация и подготовка на строителството. Описани са 

необходими разрешителни, лицензи или одобрение и временно строителство. 

За осигуряване на строително-монтажните работи, в организационни отношение, 

участника е обособил три основни етапа: 

-Организация на строителната площадка, оборудване на временното строителство и 

временна организация за безопасност на движението; 

-Изпълнение на всички видове строително-монтажни работи; 

-Приключване на строителните дейности. 

При етап организация на строителната площадка по етапи, оборудване на временното 

строителство и временна организация и безопасност на движението са предвидени следните 

дейности: съгласувателни процедури; проучване на площадката; устройство на строителната 
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площадка; сигурност и физическа защита на площадката; временни съоръжения и 

обезопасяване на обекта; обезопасителни мероприятия; използване на площадката – общи 

положения. 

Дейност 8 – Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация по контрол 

на качеството на СМР и влаганите материалите/. 

Участника е представил етап – изпълнение на всички видове строително-монтажни 

работи. Представени са описание на видовете СМР и технология на изпълнение на 

основните видове СМР. 

Участника е представил методи за изпълнение на отделните видове СМР. Изброен е 

екип от експерти: ръководител проект; технически ръководител; координатор контрол на 

качеството; координатор здравословни и безопасни условия на труд и следните строителни 

работници /работници изкопи, работници кофражи, работници полагане на бетон, работници 

армировки, работници зидарии, монтажници, ОВК работници, озеленители, работници 

топлоизолации, работници хидроизолации, електро работници, ВиК работници, работници 

монтаж на дограма, работници за настилки, работници облицовки, бояджии, общи 

работници в строителството/. 

Участника е описал проучвателни дейности за наличие на инфраструктурни 

съоръжения.  

Посочени са действия при настъпване на повреди в съоръжения, улици и друго 

имущество, като са предвидени: осигуряване на алтернативен достъп; защита на съоръжения 

и работи, които са в непосредствена близост, начини на изпълнение на строително-

монтажни работи, така че да бъдат избегнати повреди ба съществуващите съоръжения в 

близост и в границите на строителната площадка. 

 Представена е организация на персонала, отговорен за извършване на СМР, като са 

определени задължения и отговорности на следните участници в процеса на строителството: 

Възложител; Строител; Строителен надзор. От екипа на Строителя са определени 

задължения и отговорности на: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор 

контрол на качеството; Координатор здравословни и безопасни условия на труд; Работни 

звена. 

Участника е представил технология на изпълнение на основни видове строително-

монтажни работи, както следва: земни работи; кофражни работи; армировъчни работи; 

бетонни работи; стоманени контрукции; паркоустройство и благоустройство; дограма; 

шпакловки; хидроизолационни работи; изпълнение на хидроизолация по покриви; залепване 

на мушами; тенекеджийски работи; изпълнение на топлоизолация и мазилка по стени; 
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мазилка; бояджийски работи; настилка от теракот; настилка от гранитогрес; фаянсова 

облицовка; гипсова шпакловка; интериорни бои; пресовани бетонови елементи; санитарно 

оборудване; водопровод и канализация; инсталационни работи; електро компоненти на 

електроинсталции /кабели, елетро табла, осветителни тела, контакти и ключове/; 

инсталационни работи по ОВК;  доставка, монтаж и проба на ОВК оборудване. 

Участника е представил описание на начините на доставка на материали и 

технологично оборудване и сътоветните мерки за осигуряване на качество. Изброени са 

наредби, които ще бъдат спазвани, относно осигуряване на качество. Участника е 

декларирал, че ще изготви график за доставки и е описан начин на транспортиране на 

материалите. 

Представени са мерки и изисквания са осигуряване на качество на изпълнение на 

СМР, като са предвидени: система за управление на качеството; система за опазване на 

околната среда; система за управление на здравето и безопасност при работа. 

Участника е представил план за използване на материалите и осигуряване на качество 

на закупените материали, което се постига чрез: точно заявяване на техническите 

изисквания; подходящ подбор на доставчик; извършване на входящ контрол на закупените 

материали; планиране закупуването на материали; анализ и оценка на получените доставки; 

анализ на несъответствията. Посочени са действия при установяване на несъответствие с 

изискванията. 

Описана е дейността по транспортиране на работниците до строителната площадка. 

Представени са действия по наблюдение и докладване на напредъка, като са 

посочени: отчети за напредъка; документи, изискващи съгласуване/одобрение от 

институции, организации или трети лица; провеждане на проби и инспекции; безопасност и 

здраве; околна среда; финансово състояние. 

В своето предложение, участника е представил методи за изпълнение на работите, 

като описани следните действия: 

-Организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие между членовете на 

екипа, както и с компетентните администрации и органи; 

-Комуникация между потенциалния Изпълнител и Възложителя, като са предвидени 

организиране на срещи: начална среща; среща, предхождаща строителството (встъпителна); 

срещи за напредъка; седмични срещи за напредъка; срещи по безопасност; непланирани 

срещи. 

Представени са действия по документиране на строителството, като са дефинирани: 

отговорности на строителя; удостоверяване на строителната дейност; сертификат за 

изпълнение; документация по безопасност; план за осигуряване на качество; доклади за 
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промени; доклади за напредъка; седмични доклади за напредъка; доклади за оргнизацията; 

методи за осигуряване на качество за изпълнение на работите; стандарти на изпълнение на 

СМР. 

Дейност 9 – Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Участника е 

представил описание на действия по безопасност и здраве, при изпълнение на СМР, като е 

посочил: спазване на изискванията на наредба за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд и други нормативни уредби; назначаване на координатор по 

безопасност и здраве; актуализация на план за безопасност и здраве; запознаване с плана за 

безопасност и здраве. 

Представен е план за безопасност и здраве, като са посочени: мерки за 

възпрепятстване на неупълномощени лица до зони с риск за безопасност; временни 

ограждения; пропускателен режим; персонална защита и екипировка; обозначаване на 

строителната площадка със знаци и сигнали за безопасност; комуникационна система, в 

случай на пожар или авария; работа на изкуствено осветление; санитарно-битови 

помещения; охрана; транспортни връзки и подходи към строителната площадка; оценка на 

риска, преди започване на СМР. 

Участника е извършил класификация на опасностите. 

Представени са организационни указания за преодоляване на опсаностите по етапи, 

както следва: временно строителство; складови помещения; транспротни връзки; 

транспортиране на работници до строителната площадка; проверки на технически 

съоръжения на обекта. 

Участника е представил описание на мерки за безопасност при работа на скеле; мерки 

за безопасно движение на моторни превозни средства; мерки и изисквания за осигуряване на 

безопасност, при извършване на ремонтни и демонтжни работи; безопасна работа с товаро-

разтоварни машини; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, при 

извършване на СМР по част „Архитектура” и „Конструкции”; мерки и изисквания за 

осигуряване на безопаснос и здраве при извършване на заваръчни работи; мерки и 

изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, при извършване на работа с 

електроженов апарат; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, при 

извършване на СМР по част „Електрическа”; мерки и изисквания за осигуряване на 

безопасност и здраве, при предотратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация 

на работещите и намиращите се на строителната площадка. 

Дейност 10 – Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху 

околната среда. Участника е декларирал, че предвижда да извърши следните 

съгласувателни действия: съгласуване с общинска администрация, местата за крайно 
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съхраняване на строителни отпадъци; съгласуване с Общината маршрути за извозване на 

строителните отпадъци; сключване на договор с лица притежаващи разрешение за дейности 

с отпадъци. 

Представени са дейности за ограничаване на отрицателните последици върху 

околната среда на площадката, като дефинирани дейностите по: приоритети в областта на 

опазване на околната среда; основни направления по реализацията на екологичната 

политика на фирмата. 

Участника е описал мерки за опазване на водите; мерки за опазване на почвите; мерки 

за опазване на атмосферния въздух; мерки за ограничаване на шума и вибрациите; мерки за 

управление на отпадъците. 

Предвидени са дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на 

СМР по обекта: достъп до комунални услуги. 

Дейност 11 – Приключване на строителството и предаване на обекта. В своето 

предложение, участника предвижда  почистване н изпълнение на демонтаж на 

обезопасителните съоръжения при приключване на обекта. 

Представен е план за качество на строителството. Предвидени са мерки и изисквания 

за осигуряване на качеството, при изпълнение на СМР. Предвидена е система за текущ 

контрол, при реализиране на строителната площадка на обекта. Представени са действия по 

планиране и извършване на дейността. Определени са нива за качествено строителство, като 

са посочени: използване на съвременни технологии и материали; качествен подбор  на 

строителни кадри; създаване на изисквания и контрол на качеството на самата обектова 

площадка. 

Участника е посочил действия за контрол по време на строителния процес: 

строителен надзор; технически експерти на Възложителя; вътрешен контрол от страна на 

Изпълнителя. 

Предвидени са действия за реализиране на вътрешен контрол. Описани са условия за 

контролирано изпълнение на дейностите. Представени са действия от страна на Изпълнителя 

при установени несъответствия. Описани са дейности по направа на проби и изпитвания; 

документиране на пробите; представяне на образци от пробите; направата на проби, по 

време на изпълнение на СМР; представяне на мостри. 

В своето предложение, участника е описал процеса на достъп от страна на 

Възложителя до процеса на строителството. 

Представено е описание на приципите при управление на договора за постигане на 

целевите резултати, като са дефинирани: организация и координация, гъвкавост и 

отзивчивост; ориентиране към изискванията на Възложителя; непрекъснат диалог и 
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партньорство с Възлжителя; лидерство на ръководителя на проекта; съпричастност на екипа; 

мотивация на екипа; внимателно планиране в началната фаза на изпълнение на договора; 

спазване на графика за изпълнение на дейностите; приоритизация на дейностите; процеси на 

системен подход; внедряване и подържане на система за управление на качеството; 

внедряване и подържане на система за управление на проекти. 

Участника е предвидил дейности за вътрешен контрол за осигуряване на 

качественото и навременно изпълнение на строителните дейности, като са посочени: 

контрол при вземане на решения; контрол на дейности по одобрение; контрол при 

оторизиране; контрол при разпределение на отговорностите; контрол за законосъобразност; 

контрол на качеството; постоянен контрол на сроковете на поръчката; контрол на 

комуникацията, касаеща вътрешния обмен на информация. 

Описан е мониторин на дейността. 

Участника е посочил разпоредби на действащото национално законодателство, които 

ще бъдат спазвани по време на изпълнение на проекта. 

 

 

(2) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на “Адванс 

- 2002” ЕООД – оферта с вх. № 72-00-1287/03.07.2018 г. 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 240 календарни дни. 

Участникът е представил следната конценпция за организация на персонала, на който 

са възложени дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка: 

Участника е обособил Етап проектиране, като са посочени действия по заснемане и 

проверка на изходни данни. Представен екип отговорен за изготвяне на работния проект, 

като са посочени следните експерти: „Архитект”; проектант по част „Конструкции”; 

проектант по част „Електро”; проектант по част „ВиК”; проектант по част „ОВК”; проектант 

по част „Енергийна ефективност”; проектант по част „Геодезия”; проектант по част 

„Паркоустройство”; проектант по част „Пожарна безопасност”; проектант по част „ПБЗ”; 

проектант по част „ПУСО”; технически контрол по част „Конструктивна”. 

Описано е, дейността по изготвяне на работен проект и по извършване на авторски 

надзор. 

Представени са етапи и последователности за изпълнение на инвестиционен проект 

във фаза работен, като са дефинирани: създаване на организационна структура; определяне 
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ръководител на проектантския екип и неговите отговорности; съставяне на план за 

изпълнение на строителен инвестиционен проект във фаза работен проект. 

Участника е описал енергоспестяващи мерки, съгласно документацията са посочени: 

ЕСМ 1 – изолация; ЕСМ 2 – абонатна; ЕСМ 3 – осветителни тела. 

Описани са части на работния проект, както следва: проект по част „Архитектура”; 

проект по част „Конструктивна”; проект по част „Електро”; проект по част „ВиК”; проект по 

част „ОВК”; проект по част „Енергийна ефективност”; проект по част „Геодезия”; проект по 

част „Паркоустройство”; проект по част „Пожарна безопасност”; проект по част „ПБЗ”; 

проект по част „ПУСО”; част „сметна документация”. 

Описани са дейности по съгласуване на инвестиционния проект във фаза работен, с 

ПБЗН и други контролни органи. 

Представени са действия по мобилизиране на екипа при изготвянето на 

инвестиционен проект във фаза работен проект. 

Описано е разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, като са 

определени функциите на следните експерти: проектант „Архитектура”; проектант 

„Конструктор”; проектант „Електроинженер”; проектант по част „ВиК”; проектант по част 

„ОВК”; проектант по част „Енергийна ефективност”; проектант по част „Геодезия”; 

проектант по част „Паркоустройство”; проектант по част „Пожарна безопасност”; проектант 

по част „ПБЗ”; проектант по част „ПУСО”. 

Описани са дейности по извършване на авторски надзор. 

Представена е организация на персонала на обекта при строителството, като са 

посочени задълженията на: Ръководител на обекта; Технически ръководител; Координатор 

по безопасност и здраве; Координатор по контрол на качеството; Групов ръководител. 

Участника е описал разпределението на отговорностите между участнииците в 

строителния процес: Възложител; Изпълнител; Строителен надзор; Проектанти. 

Предложени са мерки са контрол с цел осигуряване на качество, като са дефинирани 

следните дейности: стремеж към влагане на материали с по-високо качество; качеството се 

доказва съгласно декларации за съответствие; спазване на законовите уредби. 

Предвидени са методи за контрол и приемане на извършение СМР, като е посочено 

спазването на: проверка за действащите материали; при наличие на несъществени 

отклонения от проекта, ще се изготвя екзекутивна документация; извършените СМР се 

приемат след документална проверка. 

Описана е система за осигуряване на качество, като са посочени следните 

компоненти: договаряне на материалите; закупуване; извършване на строителни дейности; 
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контрол на качеството; управление на ресурсите; управление на персонала; управление на 

инфраструктурата и работната среда. 

Описание са изисквания към материалите и заготовки, които ще бъдат доставени и 

вложени на обекта, като са посочени: контролира се чрез декларация за съответствие; 

предварително се одобряват от Възложителя, само материалите съответстващи на 

проектните изисквания; няма да се допуска влагане на дефектни материали. 

Представени са процедури за контрол, с цел качественото и навременно изпълнение 

на поръчката. Описана е областта на приложение на текущия контрол, като са посочени: 

меркис съобразени с изискванията на Интегрирана система за управление; определяне 

задълженията на ръководителите, ангажирани с изпълнението на обекта. 

Изброени са цели по качество на текущия контрол: да отговаря на Наредба 4; да 

осигури изпълнение на всички видове СМРл осигуряване на компетентни ръководители. 

Описани са ресурси и осигуряването им. 

Представени са мерки за спазване на безопасни условия на труд при изпълнение на 

обекта, ограничителни условия по пожарна безопасност и здраве. Извършена е 

класификация на опасностите. Описани са инструкции за безопасна работа. 

Участника е посочил осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при: 

при монтаж на скелета; при монтаж на дограма; при изпълнение на покривни работи; при 

изпълнение на мазилки; при изпълнение на бояджийски работи; при монтаж на ОВ 

оборудване. 

Представени са дейности по обезопасяване на производственото оборудване. 

Посочени са места със специфични рискове и изисквания по безопасност и здраве, като са 

посочени: превантивни мерки за безопасност; покривни работи; риск от падане от височина; 

риск пти работа с машини. 

Описан е списък с машини и инсталации, подлежащи на контрол. Представени са 

мерки и изисквания за строителни машини и устройства, с оглед осигуряване на безопасност 

и здраве. 

Представен е план за пожарна и аварийна безопасност. 

Участника е представил дейности за ограничаване на отрицателното въздействие 

върху околната среда и подход за опазване на околната среда при изпълнение на СМР. 

Посочени са условия за създаване на риск от: замърсяване на атмосферния въздух; 

замърсяване на водите; замърсяване на почвата; неправилно управление на отпадъците; 

наднормени емисии на шум и вибрации. Показани са контролни карти и матрица за 

идентифициране на аспекти и оценка на взаимодействието от рисковете. 
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Участника е представил описание на приемане и отчитане на строителството, като са 

описани действията по съставяне на актове и протоколи. Посочени са действия по 

завършване на обекта, предаване и приемане. Описана е организация за гаранционно 

подържане на обекта. 

 

 

(3) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на „ПСГ” 

АД – оферта с вх. № 72-00-1290/03.07.2018 г. 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 225 календарни дни. 

Участникът е представил следната конценпция за организация на персонала, на който 

са възложени дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка: 

Описана е характеристиката на обекта, предмет на поръчката. Изброени са 

строително-монтажните работи, предписани са изпълнение в Техническата спецификация. 

Дейност 1 – Подготовка на екипа и провеждане на встъпителна среща. Участника е 

представил описание на дейността, като е посочено сформирането на проектантски екип. 

Представени са задачи и отговорности на специалистите в проектантския екип, като са 

представени: Ръководител на екипа; проектант по част „Архитектура”; проектант по част 

„Конструкции”; проектант по част „ВиК”; проектант по част „ОВК”; проектант по част 

„Електро”; проектант по част „Паркоустройство”; проектант по част „ПБЗ”; проектант по 

част „Пожарна безопасност”; проектант по част „ПУСО”; проектант по част „Геодезия”. 

Описани са действията при провеждане на встъпителна среща; логическа обвързаност 

с останалите дейности; ключови моменти; очаквани резултати. 

Дейност 2 – Проучвателни работи – събиране, сортиране и обработване на входяща 

информация. Извършване на измервания. Участника е представил описание на дейността, 

като предвижда събирането, сортирането и обработването на входяща информация да се 

осъществява чрез: интегриране на информация в система от база данни; да се извършва 

проверка на информацията; допълване на и актуализиране на информацията. Участника е 

описал действия по извършване на измервания; логическа обвързаност с останалите 

дейности; ключови моменти; очаквани резултати. 

Дейност 3 – Изработване на проект. Участника е представил описание на дейността 

по изработване на проект по части: част „Архитектура”; част „Конструктивна”; част 

„Електро”; част „ВиК”; част „ОВК”; част „Енергийна ефективност”; част „Геодезия”; част 
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„Благоустрояване”; част „Пожарна безопасност”; част „ПБЗ”; част „ПУСО”; част „сметна 

документация”.  

Представено е описание на логическата обвързаност на дейността; ключови моменти; 

очаквани резултати. 

Дейност 4 – Предаване, съгласуване и одобряване на готовия проект. Участника е 

представил описание на дейността, като са описани дейностите по: съгласуване на 

инвестиционния проект по част „Конструктивна” с правоспособно лице, упражняващо 

технически контрол по част „Конструктивна”; изготвяне на оценка за съответствие на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за енергийна 

ефективност; съгласуване с Възложителя; съгласуване на инвестиционния проект с 

експлоатационните дружества и контролните администрации; съгласуване на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите или ОЕСУТ; 

съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от главния архитект на Общината и 

издаване на разрешение за строеж. 

Участника е описал логическа обвързаност на дейността; ключови моменти; очаквани 

резултати. 

Дейност 5 – Отстраняване на забележки. Участника е представил описание на 

дейността; логическа обвързаност; ключови моменти; очаквани резултати. 

Дейност 6 – Осъществяване на авторски надзор на обекта. Участника е представил 

описание на дейността. Описани са етапи на изпълнение на авторския надзор, като са 

обособени: комуникация на проектанта с участниците в строителството; определяне на 

графика за изпълнение на авторския надзор; подготовка за осъществяване на работа на 

строежа; работи по изпълнение на авторския надзор на място на строежа; разбор за 

извършените дейности; съхраняване на строителните книжа и документация. 

Участника е описал логическата обвързаност на дейността; ключови моменти; 

очаквани резултати. 

Дейност 7 – Подготовка за започване на СМР на обекта. Участника е представил 

описание дейността, като са посочени: поставяне на информационни табели; осигуряване на 

връзка до обекта; почистване на площадката; ограждане на строителната площадка; охрана 

на обекта; временен склад; временно електро захранване; създаване на временно ВиК 

захранване; изграждане на битово строителство; телефонна връзка; събиране на отпадъци по 

време на строителството; обезопасяване  на обекта; изготвяне на авариен план.  

Участника е описал логическа обвързаност на дейността; ключови моменти; очаквани 

резултати. 
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Дейност 8 – Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на 

дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали/. Участника е 

описал конкретни ангажименти на експертите по отделните части, както следва: 

Ръководител на проекта; Технически ръководител; Координатор по контрол на качеството; 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; Експерт „електроинсталации”; 

Експерт „ВиК”; Експерт „ОВК”. 

Представени са дейности организация контрол на качеството на строително-

монтажните работи и влаганите материали, като са изброени: система за управление на 

качеството; дейности свързани с оценка и контрол на качеството; процедури за контрол на 

качеството на материалите и труда – поръчки, закупуване, доставка, разтоварване и 

складиране, влагане на материалите, защита и опазване на прооизведения продукт, примане 

на извършените работи. 

Участника е описал мерки за осигуряване на качество при подготовка на 

предварителната организация и строителната площадка. Описани са действията по 

координация, своевременност и ефективност, с цел гарантиране качеството на труда. 

Предвиден е контрол на труда, при изпълнение на работните процеси и контрол на 

работната среда, за които ще следят техническия ръководител и длъжностното лице по 

безопасност и здраве. 

Предвидени са действия по настройка и контрол на параметрите на специализирани 

процеси. Описани са действия по контрол на влаганите материали и окомплектовки. 

Представен е контрол при съхранение на материалите. Описани са действията при 

транспортиране и съхранение на материалните ресурси; отстраняване на неподходящи 

материали; срочност на доставките на материалните ресурси; обвързаност между 

производствените графици и периодите на срочни доставки на материални ресурси. 

Участника предвижда проверка, изпитване и контрол на материалите; контрол при 

изпълнение на строително-монтажните работи. Предвижда се провеждането на работни 

срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителството; дейности за 

устойчивост на постиганите резултати; гарантиране на качеството на изпълнените 

строително-монтажни работи. Описани са дейности по координация; вътрешен мониторинг; 

външен мониторинг и контрол; заснемане на изпълнението на строително-монтажни работи 

на обекта. 

Участника е описал логическа обвързаност на дейността; ключови моменти; очаквани 

резултати. 
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Дейност 9 – Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Участника е 

представил описание на дейността, като са предложени мерки по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд по етапи, при подготовка на строителната 

площадка и при изпълнение на строително-монтажни работи, като предвидени следните 

действия: използване на средства за индивидуална защита; използване на работно 

оборудване; работа с временно електрозахранване; изисквания при товаро-разтоварни 

работи и складиране на материали. 

Представени са правила за работа при строителни работи с висока степен на риск, 

като са описани: правила за безопасна работа при монтаж на дограми; правила за безопасна 

работа при работа от работно скеле и платформи; правила за безопасна работа при 

изпълнение на електроинсталации; правила за безопасна работа при изпълнение на 

бояджийски работи; мерки при аварии и злополуки, даване на първа помощ; мерки за 

противопожарна безопасност. 

Участника е описал логическа обвързаност на дейността; ключови моменти; очаквани 

резултати. 

Дейност 10 – Дейност за ограничаване на отрицателното въздействиее върху 

околната среда. Представено е описание на дейността като е представени възможните 

замърсители, както и предлаганите дейности, свързани с опазването на околната среда по 

време на изпълнението на предмета на договора. Идентифицираните аспекти на околната 

среда са: въздух; почви; води; отпадъци; шум и вибрации; опасни вещества; растителност. 

Представена е дейността по управление на строителните отпадъци, като са 

предложени план за управление на строителните отпадъци – твърди строителни отпадъци; 

течни строителни отпадъци; други видове; PVC и хартиени отпадъци. 

Участника е описал логическа обвързаност на дейността; ключови моменти; очаквани 

резултати. 

Дейност 11 – Приключване на строителството и предаване на обекта. Участника е 

представил описание на дейността, като са дефинирани следните дейности: изготвяне на 

екзекутивни чертежи и документация; окомплектоване на документацията към протокол 

образец 15 за предаване на обекта от Изпълнителя на Възлжителя; приемане на строежа и 

съставяне на протокол образец 15; съставяне на протоколи, които се изготвят при предаване 

и приемане на обекта. 

Участника е описал логическа обвързаност на дейността; ключови моменти; очаквани 

резултати. 
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В своето предложение, участника е описал взаимодействието на Изпълнителя с 

Възложителя, в процеса на проектиране, както и взаимодействието на Изпълнителя с 

Възложителя, в процеса на строителство. 

Участника е представил дейности за вътрешен контрол за осигуряване на качествено 

и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Описан е план за осъществяване на 

контрол на качеството на проектната документация, като са изложени следните действия: 

задължения на отговорните лица – ръководител на проекта; проектанти по отделни 

специалности; технически контрол по част „Конструкции”; заинтересовани инстанции; 

Възложител; Строителен надзор. 

Участника е посочил принципи при управление на договора за постигане на целевите 

резултати. 

 

 

(4) Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

Сдружение „СУ 2018” – оферта с вх. № 72-00-1291/03.07.2018 г. 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 240 календарни дни. 

Участникът е представил следната конценпция за организация на персонала, на който 

са възложени дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка: 

Участника е описал предмета и обхвата на обществената поръчка. Представено е 

описание на съществуващото положение на сградата по части: Архитектура, Конструкции, 

ОВК, Електро инсталации. 

Представен е метод за изпълнение на поръчката, който включва следните елементи. 

Общи положения, като участника е дефинирал съставянето на екип от префесионалисти; 

ефективно сътрудничесво с Възложителя; познаване на националното и европейското 

законодателство; познаване на оперативна програма „Региони в растеж”; осигуряване на 

качествено изпълнение на проектиране и строителство. Участника е описал, че предлаганият 

подход се базира на следните елементи: разбиране на изискванията на Възложителя; 

разбиране на целите на договора; опит и познаване в проектирането и строителството; 

предлаган състав от професионалисти; сътрудничество с Възложителя; прилагане на 

стандарти за качество. 

Участника е представил информация за партньорите в сдружението. 

Представено е описание на координацията и взаимодействието с Възложителя, като 

са дефинирани участниците в процеса – Възложител, Изпълнител, Строителен надзор, други 
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организации и институции, регулаторни служби, жители на населеното място, 

представители на бизнеса, агенция по геодезия, кадастър и картография. Описано е 

взаимодействието между Изпълнителя и Възложителя и взаимодействието между 

Изпълнителя и Консултанта. Участника е дефинирал координационните отговорности на 

Изпълнителя – осигуряване на координация по време на проектиране и строителство; 

осигуряване на информация, изисквана от взаимодействащите си страни; изискване на 

информация от взаимодействащите си страни, по отношение на присъствие на работни 

срещи; свикване на срещи, по отношение на присъствие на работни срещи; свикване на 

срещи с взаимодействащите си страни; подготовка на протоколи от срещите; организация и 

предаване на копия на кореспонденцията; осигуряване на достатъчна информация на 

Консултанта; размяна на информация. 

Участника е изброил експертния състав, отговорен за изпълнение на поръчката, като 

са дефинирани отговорности и задължения на експертите от екипа, както следва: 

-Екип за изпълнение на проектирането – описани са задълженията и отговорностите 

на: Ръководителя на проекта и са посочени общи отговорности за проектант по част 

„Архитектура”, проектант по част „Конструкции”, проектант по част „ВиК”, проектант по 

част „ОВК”, проектант по част „Електроинсталации”, проектант по част „Паркоустройство”, 

проектант по част „ПБЗ”, проектант по част „Пожарна безопасност”, проектант по чат 

„ПУСО”, проектант по част „ПУСО”, проектант по част „Геодезия”; 

-Екип за изпълнение на строителството – описани са задължения и отговорности на 

Ръководитела на проекта, Техническия ръководител, координатор по Контрол на качеството, 

координатор по Здравословни и безопасни условия на труд. 

В предложението си участника е описал - Етап I – Организация на изпълненеи на 

проектирането, както следва: 

Дейност 1 – Подготовка на екипа и провеждане на встъпителна среща. Участника е 

представил описание на дейността; способи и методи, които ще бъдат използвани при 

изпълнение на дейността; срок, организация и логическа обвързаност при изпълнение на 

дейността. Посоченият срок за изпълнение на дейността е 1 ден. 

Дейност 2 – Проучвателни работи по събиране, сортиране и обработване на 

входяща информация. Извършване на измервания. Участника е представил описание на 

дейността; способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на дейността; 

необходим човешки ресурс; срок, организация и логическа обвързаност при изпълнение на 

дейността. Посоченият срок за изпълнение на дейността е 2 дни. 

Дейност 3 – Изработване и представя на проект. Участника е представил описание 

на дейността, като са посочени общите изисквания, обхват на предвидените дейности за 
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обновление на сградата и съгласувантелни процедури. Представено е описание на 

разработването и представянето на работен проект по части: „Архитектура”, 

„Конструктивна”, „Електротехническа”, „ВиК”, „ОВК”, „Енергийна ефективност”, 

„Геодезия”, „Благоустройство”, „Пожарна безопасност”, „ПБЗ”, „ПУСО”, „сметна 

документация”.  

Описани са способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на 

дейността; необходим човешки ресурс за изпълнение на дейността; срок, организация и 

логическа обвързаност при изпълнение на дейността. Посоченият срок за изпълнение на 

дейността е 18 дни. 

Дейност 4 – Предаване, съгласуване и одобряване на готовия проект. Участника е 

представил описание на дейността; способи и методи, които ще бъдат използвани при 

изпълнение на дейността; необходим човешки ресурс за изпълнение на дейността; срок, 

организация и логическа обвързаност при изпълнение на дейността. Посоченият срок за 

изпълнение на дейността е 4 дни. 

Дейност 5 – Отстраняване на забележки. Участника е представил описание; 

способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на дейността; необходим 

човешки ресурс за изпълнение на дейността. Посоченият срок за изпълнение на дейността е 

3 дни. 

Дейност 6 – Осъществяване на авторски надзор на обекта. Участника е представил 

описани на дейността; способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на 

дейността; необходим човешки ресурс за изпълнение на дейността; срок, организация и 

логическа обвързаност при изпълнение на дейността. Посоченият срок за изпълнение на 

дейността е 210 дни. 

В предложението си участника е описал - Етап II – Строителство /организация при 

изпълнение на строителството/, както следва: 

Дейност 7 – Подготовка за започване на СМР на обекта. Описани мобилизационни 

и подготвителни дейности; способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на 

дейността; срок, организация и логическа обвързаност при изпълнение на дейността. 

Посоченият срок за изпълнение на дейността е 4 дни. 

Дейност 8 – Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретни ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите 

по контрол на качеството на СМР и влаганите материали/. Участника е представил 

описание на дейността; способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на 

дейността; необходим човешки ресурс за изпълнение на дейостта; срок организация и 
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логическа обвързаност при изпълнение на дейостта. Посоченият срок за изпълнение на 

дейността е 206 дни. 

Дейност 9 – Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Участника е 

представил описание на дейността, като е предложил методика за изпълнение и контрол на 

плана за безопасност и здраве към проекта и задължения на Изпълнителя. Представени са 

способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на дейността; необходим 

човешки ресурс; срок, организация и логическа обвързаност при изпълнение на дейността. 

Посоченият срок за изпълнение на дейността е 206 дни. 

Дейност 10 – Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху 

околната среда. Участника е представил описание на дейността и превантивни мерки, 

предприети от дружеството за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на 

околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта. Представени са екологични 

характеристики на възможните замърсявания и въздействия върху компонентите на 

околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта и мерки за намаляване на 

вредното влияние на обекта върху тях, като са дефинирани опазване на атмосферния въздух, 

управление на строителните отпадъци и други видове отпадъци. 

Представени са способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на 

дейността; необходим човешки ресурс за изпълнение на дейността; срок, организация и 

логическа обвързаност при изпълнение на дейността. Посоченият срок за изпълнение на 

дейността е 206 дни. 

Дейност 11 – Приключване на строителството и предаване на обекта. Участника е 

представил описание на дейността, като са дефинирани дейностите по единични и 

комплексни изпитвания; демобилизация; изработване на екзекутивна документация; 

дейности по приемане на обекта; изготвяне на необходими документи. Представени са 

способи и методи, които ще бъдат използвани при изпълнение на дейността; необходим 

човешки ресурс за изпълнение на дейността; срок, организация и логическа обвързаност при 

изпълнение на дейността. Посоченият срок за изпълнение на дейността е 20 дни. 

В своето техническо предложение, участника е представил ключови моменти и 

очаквани резултати, като са посочени: логическа последователсност от действия при 

стриктно спазване на сроковете и изискванията на Възложителя; наличие на ясна сгратегия и 

надеждна система за административно, техническо и финансото управление на договора; 

изпълнение на мерки за визуализация и публичност, съгласно изискванията на оперативна 

програма „Региони в растеж”; изготвяне на планове и доклади; изпълнение на други по 

искане на Възложителя. 
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Представен е план за управление на качеството. Описани са дейности по контрол на 

качествтото, като: предлед на документация; изготвяне на план за контрол на качеството; 

процес на контрол на качеството; работа, която не отговаря на изискванията; 

идентифициране и проследяване на материалитите и оборудването; калибриране на 

оборудване за измерване и изпитване.  

Описани са дейности по снабдяване – закупуване на стоки. 

Представен е план за управление на договора за инженеринг, като са дефинирани цел 

на плана за управление; отговорности на председателя на сдружението; отговорности на 

персонала; ревизии; политика за системата на управление на проекта; метод за контрол. 

Участника е представил и програмиране, като са посочени: управление на 

материалите; планиране на строителството; изготвяне на програма за контрол. 

Направено е описание на управлението на разходите от страна участника, като е 

определена процедура за контрол на разходите на проекта. 

Представено е управление на информацията, чрез система за завеждане; 

кореспонденция; дневник на обекта. 

Изброени са действия по приключване на договора; управление на безопасността; 

координация на договора. Описан е преглед на системата за управление на договора, като са 

дефинирани: одитинг; преглед на управлението. 

В своето предложение, участника е описал технология на изпълнение на следните 

основни видове строително-монтажни работи: топлинно изолиране на външни стени; 

хидроизолации; облицовъчни работи; направа на замазки; шпакловъчни работи; мазилки; 

бояджийски работи; доставка и монтаж на дограма; подмазване, шпакловане и боядисване 

около прозорците; армировъчни работи; демонтаж на хидроизолации; цименто-пясъчна 

замазка; покривна отводнителна система; демонтаж на ламаринени обшивки по бордове и 

комини; изграждане на нов покрив с метална конструкция и термопанели; полагане на 

ламарина по бордове и обшивка; подмяна на ОВ инсталация и подмяна на абонатна станция; 

монтаж на климатични системи; подмяна на осветителни тела с нови LED лампи; подмяна 

на мълниезащитна уредба; монтаж на асансьорни уредби; пожароизвестителна инсталация; 

ремонт на учебни зали; достъпна среда за хора в неравностойно положение; вертикална 

планировка; благоустройство; обратен насип; зидарски работи; монтаж и демонтаж на скеле. 

 

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете с методиката за 

оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване само по 

показателите, част от техническите оферти на всички допуснати до оценка оферти на 

участници в процедурата.  
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Критерий за оценка на офертите съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: „икономически 

най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на 

критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. 

Показателите, включени в критерия „оптимално съотношение качество/цена“, 

съдържат следните показатели: 

1.  Качествени показатели - количествено неопределими, които се оценяват с конкретна 

стойност от комисията чрез експертна оценка /показател Т - Оценка на техническото 

предложение/; 

2.  Количествено определими показатели, стойностите на които се определят в цифри 

/показател Ф - Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща 

се в ценовото предложение/. 

 

Оценка на офертите 

При оценката на офертите първо се разглежда техническата оферта на участника. 

Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията на 

Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително обявените условия, се 

оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази методика. 

След оценка, на техническите предложения комисията извършва проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от 

Възложителя условия и проверява наличието на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП. Оценяват 

се предложения, които отговарят на поставените от Възложителя изисквания, съгласно 

показателите за финансова оценка на офертите в тази методика. 

Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата 

оценка. 

 

Показатели за оценяване 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 

Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 
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КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където: 

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва: 

-  Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%; 

-  Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%. 

 

1. Показател Т е оценка на техническото предложение. 

Организацията на персонала, на който е възложено изпълнение на поръчката е в пряка 

зависимост от качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал и оказва 

съществено влияние върху изпълнението на договора. 

Т - „Организация на персонала, на който са възложени дейности по проектиране и 

авторски надзор” с максимална оценка от 100 точки; 

Показателят Т представлява експертната оценка на комисията по отношение 

„Организация на персонала, на който са възложени дейностите по проектиране, 

строителство и авторски надзор за изпълнение на предмета на обществената поръчка”. 

Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат 

извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този подпоказател 

комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени всички дейности и по 

какъв начин: 

 

Етап I – Организация при проектиране: 

Дейност № 1 – подготовка на екипа и провеждане на встъпителна среща; 

Дейност № 2 – проучвателни работи – събиране, сортиране и обработване на входяща 

информация. Извършване на измервания; 

Дейност № 3 – изработване на проект; 

Дейност № 4 – предаване, съгласуване и одобряване на готовия проект; 

Дейност № 5 – отстраняване на забележки; 

Дейност № 6 - осъществяване на авторски надзор на обекта. 

 

Етап II – Организация при ипълнение на строителство: 

Дейност № 7 – подготовка за започване на СМР на обекта; 

Дейност № 8 – организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 
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конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали/; 

Дейност № 9 – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

Дейност № 10 – дейности за ограничаване на отрицателното въздейстие върху 

околната среда; 

Дейност № 11 – приключване на строителството и предаване на обекта. 

 

В случай че в техническото предложение на участника някоя от дейностите не е 

предвидена, офертата му следва да се отстрани от участие в процедурата като неотговаряща 

на изискванията на Възложителя. 

 

 

1.Оценка на участник „Гео-Ник” ДЗЗД – оферта с вх. № 72-00-1276/02.07.2018 г. 

 

Мотиви на комисията: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, 

строителство и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката. 

В предложението на участника, е описана организация, в която са предвидени и 

описани всички дейности в методиката, идентифицирани от Възложителя, при реализация на 

поръчката. 

Описанието на организацията на дейностите включва: описание, логическа 

обвързаност с останалите дейности, ключови моменти и очаквани резултати. 

В предложението на Участника е налице следното: 

 В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на част от 

Дейност 11 – Приключване на строителството и предаване на обекта, липсват конкретни 

мерки, способи и методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на 

дейността, при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно 

Наредба 3, при приключване на обекта. 

 

Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя 

Методика за оценка по показател „Техническа оценка”, комисията единодушно реши, че 
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от направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на много 

добро качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане целите и 

резултатите на предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

Въз основа на изложените мотиви и спрямо приетата методика за оценка, 

комисията присъжда на участник „Гео-Ник” ДЗЗД – 75 точки по показател 

„Техническа оценка”. 

 

 

2.Оценка на участник “Адванс - 2002” ЕООД – оферта с вх. № 72-00-

1287/03.07.2018 г. 
 

Мотиви на комисията: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, 

строителство и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка, в която не са 

отразени всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката. 

В предложението на Участника е налице следното: 

В така формираното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е 

обособил дейностите, съгласно идентифицираните от Възложителя единадесет дейности, 

които е необходимо да бъдат извършени при реализация на поръчката. 

След извършване на преглед на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно констатира, че в предложението на участника липсват следните 

идентифицирани от Възложителя дейности: 

Дейност 1 – Подготовка на екипа и провеждане на встъпителна среща.; 

Дейност 2 – Проучвателни работи – събиране, сортиране и обработване на входяща 

информация. Извършване на измервания.; 

Дейност 5 – Отстраняване на забележки; 

Дейност 7 – Подготовка за започване на СМР. 

 

Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя 

Методика за оценка по показател „Техническа оценка”, комисията единодушно реши, че 

в техническото предложение на участника, липсват четири от идентифицираните от 

Възложителя дейности и офертата следва да се отстрани от участие в процедурата като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя. 
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Въз основа на изложените мотиви и спрямо приетата методика за оценка, 

комисията отстранява на основание чл.107, ал.2., буква „а”, участник “Адванс - 2002” 

ЕООД. 

 

3.Оценка на участник „ПСГ” АД – оферта с вх. № 72-00-1290/03.07.2018 г. 
 

Мотиви на комисията: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, 

строителство и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката. 

В предложението на участника, е описана организация, в която са предвидени и 

описани всички дейности в методиката, идентифицирани от Възложителя, при реализация на 

поръчката. 

Описанието на организацията на дейностите включва: описание, логическа 

обвързаност с останалите дейности, ключови моменти и очаквани резултати. 

 Предвидената организация на изпълнение (разпределението на задачите между 

експертите, избраната схема на взаимодействие с Възложителя във връзка с изпълнение, 

съгласуване и приемане на работата) е в съответствие с предложението на участника, обема и 

естеството на дейностите са съобразени с техническата спецификация, действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на 

поръчката. 

Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, са анализирани, като конкретните мерки, способи и методи на работа, 

които ще бъдат изпълнени за всяка дейност са обвързани с организацията и постигат целените 

резултати, свързани с реализирането на съответната дейност и създават гаранции за 

качествено изпълнение на дейностите предмет на поръчката. 

В предложението си, Участникът е представил план за качество при изпъление на 

проектирането и строителството, описан е процеса на достъп от страна Възложителя по време 

на проектирането и строителството, представени са принципи при управление на договора за 

постигане на целевите резултати, описани са дейностите за вътрешен контрол за осигуряване 

на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. 
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Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя 

Методика за оценка по показател „Техническа оценка”, комисията единодушно реши, че 

от направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на 

отлично качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане на целите и 

резултатите на предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

Въз основа на изложените мотиви и спрямо приетата методика за оценка, 

комисията присъжда на участник „ПСГ” АД – 100 точки по показател „Техническа 

оценка”. 

 

 

4.Оценка на участник Сдружение „СУ 2018” – оферта с вх. № 72-00-

1291/03.07.2018 г. 
 

Мотиви на комисията: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, 

строителство и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката. 

В предложението на участника, е описана организация, в която са предвидени и 

описани всички дейности в методиката, идентифицирани от Възложителя, при реализация на 

поръчката. 

Описанието на организацията на дейностите включва: описание, логическа 

обвързаност с останалите дейности, ключови моменти и очаквани резултати. 

В предложението на Участника е налице следното: 

 В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на част от 

Дейност 3 – Изработване на проект, липсват конкретни мерки, способи и методи на 

организация на работа и резултати, свързани с реализирането на дейността, като участника не 

е посочил отговорности и задължения на проектантския екип. В уводната част за своето 

техническо предложение, участника е изброил екип предвиден да изпълнява предмета на 

поръчката, като не са предвидени конкретни задължения и отговорности за всеки експерт, а са 

посочени общи са всички експерти. 

 В така формираното предложение за изпълнение на поръчката по отношение на 
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Дейност 8 – Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на конкретните 

ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по контрол 

на качеството на СМР и влаганите материали/, липсват конкретни мерки, способи и методи 

на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на дейността, като участника 

не е посочил организация на персонала, отговорен за изпълнение на поръчката и не са 

дефинирани конкретни ангажименти на експертите по отделните части. 

 

Въз основа на изложените мотиви и съгласно утвърдената от Възложителя 

Методика за оценка по показател „Техническа оценка”, комисията единодушно реши, че 

от направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на добро 

качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане целите и резултатите на 

предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от Възложителя 

дейности. 

Въз основа на изложените мотиви и спрямо приетата методика за оценка, 

комисията присъжда на участник Сдружение „СУ 2018” – 50 точки по показател 

„Техническа оценка”. 

 

 

Обобщаваща таблица за полученото оценяване по показател „Техническа 

оценка” с относителна тежест от 60% в комплексната оценка, съгласно утвърдената 

Методика за оценка: 

№ Име на участника Оценка на 

участника  по 

показател 

„Техническа 

оценка” в точки 

0,6хТ /точки в 

Комплексната 

оценка/ 

1 „Гео-Ник” ДЗЗД 75 45 

2 „Адванс – 2002” ЕООД - - 

3 „ПСГ” АД 100 60 

4 Сдружение „СУ 2018” 50 30 

 

След като Комисията разгледа и оцени Техническите предложения на допуснатите до 

техническа оценка участници, което е отразено в настоящия протокол, взе решение да 

уведоми и оповести участниците в процедурата, а също и всички останали заинтересовани 
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лица, че на 13.08.2018 г., от 11.00 ч. в зала “Клуб-ресторант Яйцето” на СУ „Св. Климент 

Охридски”, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15, ще пристъпи към отваряне на 

пликовете, съдържащи предлаганите от допуснатите участници ценови параметри за 

изпълнение, чиито Технически предложения са разгледани и оценени. 

Пликовете с предлагани ценови параметри от офертите на участниците, които не 

отговарят на изискванията на Възложителя, няма да бъдат отворени. 

 

Настоящия протокол е съставен на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП на 08.08.2018 г. 

След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на 

този етап от процедурата и подписа протокола, както следва: 

 

 

Председател: Петър Станулов  ........................................... 

/началник отдел „Обществени поръчки”/ 

 

Членове:       
1. Изабела Маринова      ……………………….. 

/адвокат/ 

 

2. инж. Георги Божанин  .....................................   

/и.д. Главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски”/ 

 

3. Ваня Игнатова               ..................................... 

/началник отдел „Имоти”/ 

 

4. Ростислава Куцарова     ..................................... 

/специалист в отдел „Обществени поръчки”/ 

 

На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени. 
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