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УТВЪРЖДАВАМ: 
СТО ди марковУ̂  

ВрИД К^ЙЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

ДАТА: 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 06.08.2015 г. в 11:00 часа, се събра Комисия в състав: 

Председател: 
Стела Красимирова Славчева - професионална квалификация „юрист" - спец. „Право"; 

Членове: 
Инж. Христо Николов Щерев - професионална квалификация „строителен инженер" -
спец. „ПГС" 
Капка Иванова Бакалова - спец. „Икономика", 

назначена съгласно Заповед № РД-09-250 от 24.07.2015 г. на Кмета на Община Мъглиж 
се събраха, за да разгледат, оценят и класират офертите за определяне на изпълнител 
на публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: "Ремонт 
на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански 
комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за 
нуждите на Община Мъглиж". 

Присъстват всички членове на комисията, не е необходимо присъствието на 
резервните членове, следователно няма пречки за провеждане на заседанието. 

I. След получаването на Регистъра на получените оферти за възлагане на 
обществена поръчка по реда на глава осма «а» от ЗОП и офертите, определените от 
Възложителя членове на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, 
подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35 ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, съгласно 
изискванията на чл. 101г., ал. 2 от ЗОП,. 

Членовете на комисията установиха следното: 
Публичната покана с ID номер 9044210 от 24.07.2015 г. е публикувана в Портала 

за обществените поръчки на АОП и в сайта на Община Мъглиж в Профил на купувача. 
В определеният в Публичната покана срок за получаване на оферти - 16:00 часа 

на 05.08.2015 г. са постъпили 2 (две) оферти за участие във възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Изготвяне на технически 
проект за обект: "Ремонт на покрив и подпокривно пространство на 
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съществуваща сграда "Бански комплекс", находища се в УПИ II, кв. 2 по плана на 
с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж", както следва: 

1. «АРХИТЕКТ КИРЯКОВ» ЕООД, гр. Стара Загора, per. № РД-09-
250#2/05.08.2015 г., 13:25 ч. 

2. «ДАКАРХ» ЕООД, гр. София, per. № РД-09-250#3/05.08.2015 г., 15:18 ч. 

На публичното заседанието за отваряне на оферти нямаше заявили желание да 
присъстват лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

II. Съгласно чл.101 г, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към: 
1.1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. «АРХИТЕКТ КИРЯКОВ» ЕООД, гр. Стара Загора, per. № РД-09-
250#2/05.08.2015 г., 13:25 ч. 

2. «ДАКАРХ» ЕООД, гр. София, per. № РД-09-250#3/05.08.2015 г., 15:18 ч. 

1.2. След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения. 

Комисията приключи в 10:20 часа работата си по отваряне на офертите по реда на 
тяхното постъпване и обявяване на ценовота оферта и обяви, че ще продължи работата 
си по разглеждане, оценяване и класиране на офертите в закрито заседание. 

III. В закрито заседание на комисията, същата провери съответствието на 
получените оферти с изискванията на Възложителя определени в публичната покана и 
техническите спецификации, указанията за участие, образеца на оферта и приложенията 
към нея-образци на документи. 

• Относно офертата на " АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД 
Комисията констатира наличието на един запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика участникът е посочил адрес на възложителя, наименованието на 
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail. 
Комисията разгледа детайлно документите, съдържащи се в плика на участника и 
установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се в офертата 
са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на 
Възложителя. 

Комисията разгледа подробно Предложението за изпълнение на поръчката и 
Ценовото предложение, като констатираха следното: 

Към Предложението си за изпълнение на поръчката участникът "АРХИТЕКТ 
КИРЯКОВ" ЕООД е приложил: План-график за използваните ресурси и Обяснителна 
записка. 
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Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на 
приложените документи към Приложение № 8 - Предложение за изпълнение на 
поръчката. 

Всички представени документи са попълнени, подписани и подпечатени от 
представляващия участника. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания към Приложение 
№ 9 - Ценово предложение. 

При прегледа на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, се установи, че участникът е посочил следните предложения, които 
подлежат и на оценка съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на 
офертите, а именно: 

- Срок за изпълнение - 43 /четиридесет и три/ календарни дни; 
- Срок за отстраняване на непълноти и грешки, установени при приемането 

на извършената работа - 7 /седем/ календарни дни; 
- Ценово предложение - 15 900, 00 лв. /петнадесет хиляди и деветстотин лева/ 

без ДДС или 19 080, 00 лв. /деветнадесет хиляди и осемдесет лева/ с ДДС. 

Извън предложенията, които подлежат и на оценка, съгласно утвърдената от 
Възложителя методика за оценка на офертите, при прегледа на Предложението за 
изпълнение на поръчката, се установи, че участникът е предствил: 

> План-график за използване на ресурсите 

Участникът е представил План-график за използваните ресурси, съгласно 
изискванията на Възложителя. Участникът е представил План-график, отговарящ на 
всички указания за изготвяне на офертите, а именно включва информация за: 
- план-графикът отразява времето за изпълнение на всички етапи и дейности и е 
обвързан с предложената организация на изпълнение на договора; 
- той отразява разпределението на човешките и технически ресурси по етапи, дейности 
и конкретни задачи. 

^ Обяснителна записка, включваща изложение относно организацията за 
изпълнение и управление на риска. 

Комисията разгледа по съдържание обяснителната записка, представен от участника 
и установи следното: 

Участникът е представил Обяснителна записка, която е налична, съгласно 
изискванията на Възложителя. Същата е организирана в два раздела, както следва: 1. 
Организация на изпълнение и 2. Управление на риска и покрива задължителното 
минимално съдържание, заложено в Техническата спецификация.. 

Участникът е разгледал всички необходими елементи, отговаряйки на 
поставените към обяснителната записка изисквания. В разработката на участника е 
направено описание на всички етапи, дейности и задачи, необходими за изпълнението 
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на предмета на поръчката и очакваните резултати от реализацията на всеки един от тях; 
описание на взаимовръзките и взаимозависимостите между отделните етапи и дейности, 
като е отчел спецификата на обекта; описал е разпределението на човешките ресурси, 
съобразно етапите и дейностите за изпълнение; направил е описание на задълженията 
на всеки експерт, обвързан с осъществяване на етапите, дейностите и задачите за 
изпълнението на предмета на поръчката; направено е описание на наличните 
технически средства, които ще се използват за изпълнение на дейностите, предмет на 
поръчката; тяхното разпределение, както по дейности, така и съобразно наличния 
човешки ресурс; описани са мерките за осигуряване на качеството при изпълнение на 
поръчката, включително механизмите за осъществяване на контрол на качеството, както 
и ангажиментите на отделните експерти, които ще отговарят за изпълнение на мерките 
за осигуряване на качеството. В т.2 "Управление на риска" от обяснителната записка на 
участникът са разгледани подробно всички идентифицирани от възложителя рискове. За 
всеки риск, дружеството е разгледало обхват и степен на въздействие на риска върху 
изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на 
риска; мерки за преодоляване на риска. 

С оглед направеното кратко описание и обстоен анализ на предложението, 
комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, напълно 
съответства на изискванията на Възложителя. 

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно Решение да допуснат 
участникът - "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД, до оценка на офертите по 
Методиката за оценка, утвърдена от Възложителя 

• Относно офертата на "ДАКАРХ" ЕООД 
Комисията констатира наличието на един запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика участникът е посочил адрес на възложителя, наименованието на 
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail. 
Комисията разгледа детайлно документите, съдържащи се в плика на участника и 
установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се в офертата 
са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на 
Възложителя. 

Комисията разгледа подробно Предложението за изпълнение на поръчката и 
Ценовото предложение, като констатираха следното: 

Към Предложението си за изпълнение на поръчката участникът "ДАКАРХ" 
ЕООД е приложил: План-график за използваните ресурси и Методология за изпълнение 
на поръчката, което комисията отчита като техническа грешка и решава да зачете и 
разгледа приложената Методология като изискуемата от възложителя Обяснителна 
записка. 

Предвид гореизложеното Комисията приема, че офертата съответства на 
обявените от възложителя изисквания за наличност на приложените документи към 
Приложение № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката. 
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Всички представени документи са попълнени, подписани и подпечатени от 
представляващия участника. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания към Приложение 
№ 9 - Ценово предложение. 

При прегледа на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, се установи, че участникът е посочил следните предложения, които 
подлежат и на оценка съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на 
офертите, а именно: 

- Срок за изпълнение - 25 /двадесет и пет/ календарни дни; 
- Срок за отстраняване на непълноти и грешки, установени при приемането 

на извършената работа - 3 /три/ календарни дни; 
- Ценово предложение - 10 300, 00 лв. /десет хиляди и триста лева/ без ДДС 

или 12 360, 00 лв. /дванадесет хиляди триста и шестдесет лева/ с ДДС. 

Извън предложенията, които подлежат и на оценка, съгласно утвърдената от 
Възложителя методика за оценка на офертите, при прегледа на Предложението за 
изпълнение на поръчката, се установи, че участникът е представил: 

> План-график за използване на ресурсите 

Участникът е представил План-график за използваните ресурси, съгласно изискванията 
на Възложителя. Комисията констатира обаче, че План-графикът по своето съдържание 
и обхват не отговаря на изискванията на техническата спецификация и изискванията на 
възложителя, поради следните причини: 
- план-графикът отразява и времето за изпълнение на работен проект, което не е част от 
предмета на поръчката; 
- липсват човешките ресурси за изпълнение на поръчката, разпределени по етапи, 
дейности и конкретни задачи; 
- липсва броят и вида на необходимите технически ресурси. 

> Методология за изпълнение на поръчката, зачетена от комисията като 
изискуемата от Възложителя Обяснителна записка 

Комисията разгледа по съдържание методологията за изпълнение, представена от 
участника и установи следното: 

Участникът е представил Методология за изпълнение, зачетена от Комисията 
като изискуемата от Възложителя Обяснителна записка, която е налична, съгласно 
изискванията на Възложителя. Комисията констатира обаче, че Методологията за 
изпълнение, представена от участника по своето съдържание и обхват не отговаря на 
изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя, поради 
следните причини: 



Площад "Трети март № 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11: Секрет ар 
04321/33 05; Факс 04321/22 SS: e-mail : ob maglizh-«.mail.bg ISO 14101, ISO 9001 

"ДАКАРХ" ЕООД не е спазил минималното, определено от Възложителя, 
съдържание на обяснителната записка, регламентирано в техническите спецификации. 
Същата не отговаря на изискванията за съдържание на обяснителната записка, като след 
детайлен преглед се установи липса на основни части от нейното изискуемо 
съдържание. 

В разработката на участника липсват описаните по-долу и определени като 
задължителни от Възложителя елементи: 

• Описанието на разпределението на човешките ресурси, съобразно етапите и 
дейностите за изпълнение не включва ангажираните с изпълнението на 
поръчката ресурси за първи, втори, четвърти, пети, шести и седми етап, 
съгласно обяснителната записка на участника. 
Участникът не е разгледал изцяло, заложеният в Техническата спецификация 

абзац, по отношение на описанието на разпределението на човешките ресурси, 
съобразно етапите и дейностите за изпълнение. 

Съгласно изискванията на възложителя към минималното съдържание на 
Обяснителната записка, същата следва да съдържа изложение на разпределението на 
човешките ресурси, съобразно етапите и дейностите за изпълнение. 

От цялостното изложение на участника, комисията не можа да извлече 
ангажираността на отделните човешки ресурси, съобразно етапите и дейностите за 
изпълнение. Разпределението на човешките ресурси, съобразно етапите и дейностите за 
изпълнение, посочени в Техническата спецификация, е налична само за Третият етап от 
изпълнението, което не е достатъчно, за да даде яснота на Възложителя, как участникът 
предвижда да действа, за да обезпечи срочното и качествено изпълнение на поръчката. 
Предвид факта, че всеки елемент от обяснителната записка на участника става 
задължителна за изпълнение при сключване на договор, то участникът няма да има 
конкретни и ясни задължения по повод на този елемент от изпълнението на дейностите. 
Още повече, Възложителят не знае и дали са предвидени ангажирани с изпълнението на 
останалите шест етапа, съгласно обяснителната записка на участника, човешки ресурси 
за изпълнението им. 

Видно от разработката на участника, същият не е описал посочените, заложени 
от възложителя елементи, които са част от задължителното съдържание на 
обяснителната записка, съгласно техническата спецификация, което представлява 
несъответствие с изискванията на възложителя и само по себе си се явява императивна 
предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие, тъй като 
същият не е спазил минималното задължително съдържание на Обяснителната записка, 
определено от Възложителя. 

• Липсва изложение на участника, по отношение на описание на 
задълженията на всеки експерт, обвързан с осъществяване на етапите, 
дейностите и задачите за изпълнението на предмета на поръчката; 
Съгласно Техническата спецификация и заложените изисквания на възложителя, 

в обяснителната записка всеки участник следва да посочи задълженията на всеки 
експерт, обвързан с осъществяване на етапите, дейностите и задачите за изпълнението 
на предмета на поръчката 
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Видно от представената обяснителна записка на участник „ДАКАРХ" ЕООД, 
комисията не може да извлече наличието на предварително обявените изисквания 
постановени от възложителя в Техническата спецификация, по отношение 
съдържанието на обяснителната записка и в частност горепосочените липси. Освен, че 
са част от минималното съдържание на обяснителната записка, описанието на 
задълженията на всеки експерт, обвързан с осъществяване на етапите, дейностите и 
задачите за изпълнението на предмета на поръчката, има характер и на доказателство, 
че в оферирания от участника срок за изпълнение, същият има достатъчно ресурси и 
капацитет, за да спази срока. Това доказателство е важно за Възложителя, тъй като за 
изпълнение на дейностите в срок, следва да се знаят задълженията на отговорните лица, 
както и кои са те и дали действително този срок е изпълним. 

Комисията установи, че участникът не е посочил задълженията на всеки експерт, 
обвързан с осъществяване на етапите, дейностите и задачите за изпълнението на 
предмета на поръчката, като заложени от възложителя елементи, които са част от 
задължителното съдържание на обяснителната записка, съгласно техническата 
спецификация, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя и 
само по себе си се явява императивна предпоставка за комисията да предложи 
участника за отстраняване от участие, тъй като същият не е спазил минималното 
задължително съдържание на обяснителната записка, определено от Възложителя. 

• Участникът не е посочил наличните технически средства, които ще се 
използват за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката; тяхното 
разпределение, както по дейности, така и съобразно наличния човешки 
ресурс; 

Съгласно задължителното минимално съдържание на обяснителната записка, 
участникът следва да посочи наличните технически средства, с които да обезпечи 
изпълнението на поръчката, както и да направи връзка между тях и отделните дейности 
и наличните човешки ресурси за изпълнение на поръчката. 

Видно от представената обяснителна записка на участник „ДАКАРХ" ЕООД, 
комисията не може да извлече наличието на предварително обявените изисквания 
постановени от възложителя в Техническата спецификация, по отношение 
съдържанието на обяснителната записка и в частност горепосочените липси. Освен, че 
са част от минималното съдържание на обяснителната записка, описанието на 
наличните технически средства, обвързани с осъществяване на дейностите и 
разпределени съгласно наличния човешки ресурс за изпълнението на предмета на 
поръчката, има характер и на доказателство, че в оферирания от участника срок за 
изпълнение, същият има достатъчно ресурси и капацитет, за да спази срока. Това 
доказателство е важно за Възложителя, тъй като за изпълнение на дейностите в срок, 
следва да се знаят наличните технически средства, както и за кои дейности са 
необходими те и дали действително този срок е изпълним. 

Комисията установи, че участникът не е посочил наличните технически 
средства, които ще се използват за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, 
както и тяхното разпределение, както по дейности, така и съобразно наличния човешки 
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ресурс, като заложени от възложителя елементи, които са част от задължителното 
съдържание на обяснителната записка, съгласно техническата спецификация, което 
представлява несъответствие с изискванията на възложителя и само по себе си се явява 
императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от 
участие, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на 
обяснителната записка, определено от Възложителя. 

• Участникът не е представил описание на мерките за осигуряване на 
качеството при изпълнение на поръчката, включително описание на 
механизмите за осъществяване на контрол на качеството. 

Съгласно задължителното минимално съдържание на обяснителната записка, 
участникът следва да представи описание на мерките за осигуряване на качеството при 
изпълнение на поръчката, включително описание на механизмите за осъществяване на 
контрол на качеството. 

В своето изложение участник „ДАКАРХ" ЕООД не е разписал предлаганите от 
него мерки за осигуряване на качеството, включително описание на механизмите за 
осъществяване на контрол на качеството. 

Видно от обяснителната записка на участникът, горепосочената липса е в 
несъответствие с Техническата спецификация и в частност със заложеното от 
възложителя задължително минимално съдържание на Обяснителната записка. Тъй като 
участникът не е представил мерки за осигуряване на качеството, включително описание 
на механизмите за осъществяване на контрол на качеството, с което не отговаря на 
постановените от възложителя изисквания, същото се явява императивна предпоставка 
за комисията да предложи участника за отстраняване от участие, тъй като същият не е 
спазил минималното задължително съдържание на строителната програма, определено 
от Възложителя. 

• Участникът не е посочил ангажиментите на отделните експерти, които ще 
отговарят за изпълнение на мерките за осигуряване на качеството 

Съгласно задължителното минимално съдържание на обяснителната записка, 
участникът следва да посочи ангажиментите на отделните експерти, които ще отговарят 
за изпълнение на мерките за осигуряване на качеството. 

В своето изложение участник „ДАКАРХ" ЕООД не е разписал ангажиментите на 
отделните експерти, които ще отговарят за изпълнение на мерките за осигуряване на 
качеството. 

Видно от обяснителната записка на участникът, горепосочената липса е в 
несъответствие с Техническата спецификация и в частност със заложеното от 
възложителя задължително минимално съдържание на Обяснителната записка. Тъй като 
участникът не е представил ангажиментите на отделните експерти, които ще отговарят 
за изпълнение на мерките за осигуряване на качеството, с което не отговаря на 
постановените от възложителя изисквания, същото се явява императивна предпоставка 
за комисията да предложи участника за отстраняване от участие, тъй като същият не е 
спазил минималното задължително съдържание на строителната програма, определено 
от Възложителя. 
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> Етап V от обяснителната записка на участника не кореспондира с предмета 
на настоящата публична покана 
Предмет на възлагане с настоящата публична е „Изготвяне на технически проект 

за обект: "Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда 
"Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община 
Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж", а в обяснителната записка е посочен Етап 
V, който включва ,, След съгласуване на чертежите се пристъпва към крайното им 
завършване във фаза работен проект, съобразени по обхват с наредбата за 
съдържанието и обхвата на проектите в инвестиционното проектиране. ". 
Посоченият цитат от офертата на участника, ясно и недвусмислено показва, че 

предложеният срок за изпълнение на поръчката включва и дейности извън нейния 
предмет, което се потвърждава от представеният план-график за използваните ресурси и 
показва ясно неразбиране предмета и обхвата на поръчката. 

Това означава, че има разминаване между направеното предложение в образец № 8 и 
написаното в обяснителната записка като действие в срока за изпълнение предмета на 
поръчката. 

На основание горното, комисията не може да установи категорично каккъв е 
всъщност предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката. Изискването на 
възложителя е заложено точно и ясно и следва да се изпълнява от всички участници. 

От Техническата спецификация на публичната покана може да се направи 
безспорния извод, че от участника се очаква да изготви единствено технически проект с 
конкретно и ясно определени проектни части. Същото става ясно по безспорен начин и 
от предмета на публичната покана: „Изготвяне на технически проект за обект: "Ремонт 
на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански комплекс", 
находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на 
Община Мъглиж". Включването на изготвяне на работен проект, прави предложението 
несъответстващо на изискванията на възложителя на собствено основание. 

• В образец № 8 „ Предложение за изпълнение на поръчката" , участникът е 
предложил срок за отстраняване на установени непълноти и грешки при 
приемането на извършената работа от 3 (три) календарен ден, а в 
обяснителната си записка, частта свързана със срока за отстраняване на 
непълноти и грешки, констатирани от възложителя е 5 (пет) работни дни. 

На първо място предложеният в Образец №8 срок за отстраняване на непълноти и 
грешки е в календарни дни, каквото е и изискването на възложителя, а в обяснителната 
записка е посочено, че ,, Отстраняването на констатирани пропуски по проектите от 
компетентните органи и възложителя ще се извършва за период 5 /пет/работни дни ". 

Посоченият цитат от офертата на участника, ясно и недвусмислено показва, че 
предложеният срок за отстраняване на непълноти и грешки е различен от този, изписан 
в Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №8. Това се подкрепя и от 
определението за срок за отстраняване на непълноти и грешки, което е дадено от 
Възложителя в Указания за участие в процедурата, а именно: „Срокът за 
отстраняване на непълноти и грешки, установени при приемане на извършената 
работа започва да тече от датата на получаване от страна на Изпълнителя на 
Уведомително писмо за установени непълноти и грешки в предадените от него 
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документи и приключва с предаването от Изпълнителя на документи, съответстващи 
на изискванията на. " 

Това означава, че има разминаване между направеното предложение в образец № 
8 и написаното в обяснителната записка като действие в срока за отстраняване на 
непълноти и грешки. 

На основание горното, комисията не може да установи категорично кой 
всъщност е предложеният от участника срок за отстраняване на непълноти и грешки. 
Изискването на възложителя е заложено точно и ясно и следва да се изпълнява от 
всички участници. 

Комисията не може да приеме самоволно, че предложението от три календарни 
дни за отстраняване на непълноти и грешки е грешка, защото погледнато в цялост не е 
ясно кое от направените предложения е реалната воля на участника и кое грешка. 
Искането по реда на чл. 52, ал. 5 от Вътрешните правила за Възлгане на обществени 
поръчки по реда на Глаава Осма "А" от ЗОП на Община Мъглиж на разяснения в 
конкретния случай е недопустимо, защото ще даде възможност на участника да посочи 
произволно и по своя преценка кое от тези предложения е вярно, което ще доведе до 
промяна на офертата след изтичане на срока за нейното подаване и нарушение на чл. 52, 
ал. 5, т. 2, б."б", предложение второ от Вътрешните правила за Възлгане на обществени 
поръчки по реда на Глаава Осма "А" от ЗОП на Община Мъглиж. 

От указанията относно попълването на Техническото предложение на участника, 
както и от указанията относно съдържанието на обяснителната записка може да се 
направи безспорния извод, че от участника се очаква да посочи само един срок, а не два 
различни. От указанията дадени от възложителя в документацията за участие в 
процедурата става ясно, че във всички части на техническото предложение следва да се 
посочи един срок за отстраняване на непълноти и грешки, в календарни дни. 
Посочването на два такива срока, прави предложението несъответстващо на 
изискванията на възложителя на собствено основание. 

• Участникът не е разгледал нито един риск идентифициран от възложителя, 
съответно липсват аспекти на проявление и сфери на влияние, мерки за 
недопускане/ предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска. 
Съгласно Техническата спецификация един от задължителните елементи на 

обяснителната записка е т.2 „Управление на риска", която включва следните 
дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 
договора: 

1. Технически рискове. Тази група рискове включва минимум: 
Риск 1 - Забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част 
от тях, необходими за изпълнението на договора; 
Риск 2 - Противоречиви и некоректни изходни данни; 
Риск 3 - Затруднения и/или закъснения при получаване на необходимите 
разрешителни и съгласувателни документи; 

2. Финансови рискове. Тази група рискове възложителят е предвидил: 
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Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания 
за текущи и оперативни разходи; 
Риск 2 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени 
разходи свързани с изпълнение на договора. 

Участникът не е разгледал нито един от горепосочените рискове, като в 
обяснителната му записка изцяло липсва предложение за управление на дефинираните 
от възложителя рискове. Това от своя страна не покрива изискванията за управление на 
рисковете за изготвяне на офертата в тази й част, както и на техническата 
спецификация. Което комисията счита, неразглеждането на всички идентифицирани от 
Възложителя рискове е самостоятелно основание за отстраняване от участие в 
процедурата на участника. 

Отново съгласно задължителното минимално съдържание на обяснителната 
записка, в частта й „Управление на риска", за всеки един от дефинираните от 
възложителя рискове, участникът е следвало да разгледа обхват и степен на въздействие 
на риска върху изпълнението на обществената поръчка, мерки за 
недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска. 

Видно от горното, участникът не е спазил задължителното минимално 
съдържание на обяснителната запискас, с което не отговаря на заложените от 
възложителя условия, по отношение на обяснителната записка, което се явява 
императивна предпоставка за комисията да предложи за отстраняване участникът от 
участие, тъй като същият е представил обясни9телна записка, която не съответства на 
одобрената от възложителя Техническа спецификация. 

С това приключва и анализа на съдържанието на обяснителната записка на 
участника. 

Предвид горното, комисията приема така представената Обяснителна 
записка за непълна, относно изискуемото съдържание и считат, че същата не 
отговаря на заложеното в Публичната покана и документацията към нея, като 
водими от направените изводи, следва да приложат указанията на възложителя, а 
именно: 

Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с 
насоките, дадени в настоящите указания за участие, техническите спецификации, 
указанията на Възложителя и методиката за оценка на офертите. Участник, 
чието предложение за изпълнение на поръчката не съотвества на горното 
изискване, ще бъде отстранен от участие в публичната покана, на основание това 
предварително заложено от възложителя условие. 

и 
Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват 

един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се 
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разглежда, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя 
липсващи или неправилно попълнени документи. 

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно Решение да не допуснат 
участника "ДАКАРХ" ЕООД до оценка и класиране на представената от него 
оферта и да предложат същия за отстраняване от участие в публичната покана на 
база горепосочените мотиви. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" 
ЕООД - единствения допуснат участник, по Методиката за оценка, утвърдена от 
Възложителя: 

Критерий за оценка: "Икономически най-изгодна оферта" 
Методика за определяне на комплексната оценка 
Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да 

бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-
голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 
всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималният брой точки, който може да 
получи дадена оферта е 100 точки. 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на 
офертата. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
В случай, че офертата не може да се определи по този ред, длъжностните лица 
провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти. 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 

Показател - И 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. 
точки 

Относителна 
тежест в КО 

1. Срок на изпълнение - И 100 30 % 
2. Срок за отстраняване на непълноти и 
грешки, установени при приемането на 
извършената работа - О 

100 
30 % 

3. Ценово предложение - Ц 100 40% 

Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по 
формулата: 



Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за 
изпълнение на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на указанията за участие в 
публичната покана, техническите спецификации и изискванията на 
Възложителя. 

Длъжностните лица предлагат за отстраняване от публичната покана 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя. 

Всеки един от показателите на комплексната оценка се формира по следния 
начин и при следните условия: 

1- И - Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на поръчката 
започва да тече от датата, следваща датата на предоставяне на Изпълнителя на цялата 
необходима информация и документация за изпълнението на поръчката, придружена с 
възлагателно писмо, и завършва в деня на фактическото предаване на изготвените 
инвестиционни проекти за обектите, включени в предмета на поръчката и подписване 
на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Възможният максимален брой точки по показателя - 100 точки. Тегловен 
коефицент в КО - 30% и се изчислява по формулата: 

• Hi - предложеният срок в дни (календарни), съгласно предложението за 
изпълнение на поръчката на съответния участник; 

• И т ш - минималният предложен срок, съгласно предложението за изпълнение на 
поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

П р е д л о ж е н и я т срок за изпълнение следва да не надвишава максимално определеният срок от 
45 календарни дни от предоставяне на Изпълнителя на цялата необходима информация и 
документация за изпълнението на поръчката, придружена с възлагателно писмо. 

Участници, които предложат срок по-дълъг от постовения максимален срок за 
изпълнение на поръчката, както и срок, несъответстващ на предложения план-график 
за съответния обект ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това 
предварително обявено от възложителя условие. 

Предложеният срок за изпълнение следва да е обоснован от обяснителната 
записка и план-графика. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 

Оценка на предложения Срок за изпълнение на "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" 
ЕООД, при направено предложение за Срок за изпълнение от 43 /четиридесет и 
три/ календарни дни. 

Тъй като "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
той получава максмален брой точки по показателя - Срок за изпълнение - И. 
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КО = И х 30% + О х 30% + Ц х 40% 

И = (Hmin/Hi) х 100, където 
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И = (Hmin/ffi) х 100 = 43 / 43 х 100 = 100 т. 

2. О - Срок за отстраняване на непълноти n грешки, установени при 
приемането на извършената работа - Срокът за отстраняване на непълноти и 
грешки, установени при приемане на извършената работа започва да тече от 
датата на получаване от страна на Изпълнителя на Уведомително писмо за 
установени непълноти и грешки в предадените от него документи и приключва с 
предаването от Изпълнителя на документи, съответстващи на изискванията на 
Възложителя. 

Възможният максимален брой точки по показателя - 100 точки. Тегловен 
коефицент в КО - 30% и изчислява по формулата: 

О = (Omin/Oi) х 100, където 
• Oi - е срокът в дни (календарни) за отстраняване на непълноти и грешки, 

установени при приемането на извършената работа, съгласно Предложението за 
изпълннение на поръчката на съответния участник; 

• Omin - е минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение 
на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за отстраняване на непълноти и 
грешки, при приемането на извършената работа. 

Оценка на предложения Срок за отстраняване на непълноти и грешки на 
"АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД, при направено предложение за Срок за 
отстраняване на непълноти и грешки от 7 /седем/ календарни дни. 
Тъй като "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД е единствен допуснат участник, той 
получава максимален брой точки по показателя - Срок за отстраняване на 
непълноти и грешки - О. 

О - (Omin/Oi) х 100 - 7/7 х 100 - 100 

3. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най-ниска обща цена за 
изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя - 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на 
участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

Ц = (Цпип/Щ) х 100, където: 
« Щ е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник; 
• Цпнп е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

Оценка на ценовото предложение на "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД, при 
направено ценово предложение за изпълнение на поръчката от 15 900, 00 лв. 
/петнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС. 

Тъй като "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
той получава максимален брой точки по показателя - Ценово предложение - Ц. 
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Ц = (Цшш/Щ) X 100 •• 15 900, 00/ 15 900, 00 х 100 = 100 

Забележка: Участниците задължително разработват ценовите предложения при 
съобразяване с максималната прогнозна стойност на поръчката, посочена в 
публичната покана и указанията за участие. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил обща цена за 
изпълнение на поръчката, по-висока от максималната прогнозна стойност, посочена в 
поканата и указанията за участие. 

Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна 
оценка по формулата: 

КО = И х 30% + О х 30% + Ц х 40% 

Тъй като "АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД е единствен допуснат участник, той 
получава максимален брой точки от комплексната оценка. 

КО = 100 х 30% + 100 х 30% + 100 х 40% = 30 + 30 + 40 = 100 т. 

В резултат от гореизложеното Комисията класира участниците, допуснати до 
оценка на направените от тях предложения, по следния начин: 

> 1-во място - Участник „АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД, с комплексна 
оценка -100 т. 

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извърши от 
комисията по реда определен в Раздел V от Вътрешните правила за реда 
запланиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол 
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за 
поддържането на профила на купувача на Община Мъглиж, утвърдени със Заповед 
№РД- 09 - 338#1/30.09.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж. 

IV.Решение на определените в заповедта членове на комисия. 

В резултат на извършения преглед, оценка и класиране на представените оферти на 
допуснатите участници, определената със Заповед № РД-09-250/24.07.2015г. на Кмета 
на Община Мъглиж Комисия единодушно излезе с 

Р Е Ш Е Н И Е 
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Предлага на Кмета на Община Мъглиж, на основание чл.101е от ЗОП да 
възложи изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически 
проект за обект: "Ремонт на покрив и подпокривно пространство на 
съществуваща сграда "Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана 
на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж", на участника 
класиран на първо място, а именно: „АРХИТЕКТ КИРЯКОВ" ЕООД. 

Комисията приключи своята работа в 16:30 часа на 30.10.2015 г. и представи настоящия 
протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците 
на Кмета на Община Мъглиж за утвърждаване. 
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