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Днес, 16.12.2014 г., се събра Комисия в състав: 

Председател: 

Зорница Светославова Здравкова - правоспособен юрист - резервен член 
Членове: 
инж. Гергана Христова Иванова - спец. „ПГС" 
Капка Иванова Бакалова - спец. „Икономика" 

назначена съгласно Заповед № РД-09-441 от 01.12.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, за да 
разгледат, оценят и класират офертите за определяне на изпълнител на публична покана с предмет: 
„Изпълнение на енергоефективни мерки на обект: „Целодневна детска градина „Радост" с. 
Юлиево, общ. Мъглиж". 

Отсъства Дарина Маринова - правоспособен юрист, поради което е заменена от резервен 
член - Зорница Светославаова Петрова - правоспособен юрист, следователно няма пречки за 
провеждане на заседанието. 

При отваряне на офертите нямаше лица заявили желание да присъстват на публичното 
отваряне на офертите. 

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от 
ЗОП - неразделна част от настоящият протокол. 

I. В Община Мъглиж е постъпила една оферта от кандидат, заведена в деловодството на 
Община Мъглиж в срока за получаване на офертите, както следва: 

I. «АЛМИНА КОНСУЛТ » ЕООД, гр. София , per. № РД-09-441 #4/15.12.2014 г., 15:17 ч. 

II. Съгласно чл.101 г, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към: 
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1.1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване; 
1.2. Обявяване на ценовите оферти на участниците: 

1.2.1. Комисията пристъпи към оповестяване на ценовата оферта на участник с пореден 
№ 1 - „АЛМИНА КОНСУЛТ " ЕООД. 

Комисията установи: 

Ценовото предложение - образец № 8 „Ценова оферта". Представеният образец е попълнен и 
подписан, съгласно изискванията на Възложителя. 

предлаганата стойност за изпълнение на поръчката 168 014.60 лв. /сто щестдесет и 
осем хиляди четиринадесет лева и шестдесет стотинки / без ДДС 
предлаганата стойност за изпълнение на поръчката 201 617.52 лв. /двеста и една 
хиляди шестстотин и седемнадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС 
стойността по погасителен план е в размер на 191 501.64 лв. /сто деветдесет и една 
хиляди петстотин и един лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС 
стойността по погасителен план е в размер на 225 104.56 лв. /двеста двадесет и пет 
хиляди сто и четири лева и петдесет и шест стотинки/ с ДДС 

Комисията приключи в 11:15 часа работата си по отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване, обявяване на ценовота оферта и предлагане на присъстващите представители да 
подпишат техническото и ценовото предложение на другия участник и обяви, че ще продължи 
работата си по разглеждане, оценяване и класиране на офертите в закрито заседание. 

II. След като разгледа офертите на участниците, комисията констатира следното: 
1. Предложението на «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД, гр. Мъглиж, съдържа всички 

изискуеми от Възложителя документи и не са налице липсващи такива. 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията на участниците, както следва: 

А. Техническото предложение на участника «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД съдържа: 

1. Срок за изпълнение на поръчката - 90 календарни дни, считано от датата на одобряване 

на финансиране на обекта от ФЕЕВИ; 

2. Гаранционен срок на обекта - до 1800 календарни дни; 

3.Работна програма за изпълнение на поръчката, която включва: 
• организация и план на работа - общи положения по отношение на подготвителните 

работи, мобилизацията, условията за изпълнение на работата, предлаган метод и 
подход за изпълнение; 

• технологична последователност на строителните процеси, включваща обособените 
етапи на работа в тяхната технологична последователност и разпределение във 
времето на работната сила, техническите ресурси, в т.ч. обем работи и брой 
работници: 
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Подготвителен етап - обособяване на временна база на обекта и временна организация на 
движението, в т.ч.временно електроснабдяване и водоснабдяване; ограждане на 
строителната площадка и поставяне на информационни и указателни табели; подготовка на 
складови помещения за инструментите, строителните материали, строителния инвентар и 
други, подготовка на битови помещения за работниците и канцелария за техническия 
ръководител, осигуряване на сервизни помещения за работниците; осигуряване на 
оборудвано противопожарно табло; осигуряване на фургон, оборудван за оказване на 
първа помощ; предвидено е съгласуване, одобрение и реализация на мероприятията за 
осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР; 
Изпълнение на основните видове СМР( посочени се основните видове СМР - демонтажни 
работи; ремонт на покрив; доставка и монтаж на дограма; фасадна изолация; 
топлоизолационна система; изпълнение на ОВ инсталация - в т.ч. отоплителна инсталация, 
смукателна вентилационна инсталация, кухня и соларна инсталация за битово горещо 
водоснабдяване; бояджийски работи - в тяхната технологияна последователност като е 
представена технологията за тяхното изпълнение, като за част от тях е описан необходимия 
брой работници и квалификацията, която се изисква за съответните строителни дейности) 
Завършване и почистване на строителната площадка - посочено е, че строителят носи 
пълна отговорност за организацията за почистване на строителната площадка, която 
включва и демобилизация на временното строителство. 

Участникът е отбелязал, че разделянето на СМР на съответните етапи е условно, 
защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания. 

Участникът е посочил, че разполага с необходимия капацитет за изпълнение на 
предвидените в проекта строително-монтажни дейности - работна ръка, техническо 
ръководство, оборудване и механизация. 

> Направено е описание на мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение 
на дейностите по договора. Системата за контрол включва входящ контрол, междинен и 
краен контрол. 

> Представена е организация и управление на строителния процес, която включва 
координация на дейностите по поръчката, взаимодействие с различните участници в 
процеса, задълженията и квалификацията на осигурения от участника екип за изпълнение 
на поръчката ( технически ръководител; експерти по основните видове СМР; координатор 
по безопасност и здраве; административен персонал и СУК); 

> Представен е метод и организация на текущия контрол, който ще оказва изпълнителя върху 
качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. Системата за 
контрол включва входящ контрол, междинен и краен контрол. Описани са задълженията на 
длъжностните лица за осигуряване качеството при изпълнение на строителните дейности. 

> Представен е план и метод за създаване и поддържане на безопасни условия на труд като са 
класифицирани опасностите и уврежданията, които биха могли да настъпят при 
изпълнение на поръчката, определени са местата със специфични рискове и изискванията 
по безопасност и здраве; 

> Представен е план за предотвратяване и ликвидиране на отрицателните последици от 
аварии, които могат да доведат до трудови злополуки, който включва инструкции за 
безопасна работа, задължителни мероприятия, които ще бъдат проведени; 
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> Представени са мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда по време на 
изпълнението на предмета на договора 

Приложена е схема към Генералния план за строителната площадка, която отразява: 
временното депо за складиране на строителните отпадъци преди извозване; фургон -
строителни работници; временен склад материали; площадка за паркиране на стрителна 
техника и превозни средства. 

Приложен е и План за управление на строителните отпадъци и опазване на 
околната среда, включващ: 
- мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда по време на изпълнението на 
предмета на договора, които са обвързани със спазване на изискванията според 
международния стандарт ISO 14001:2004, по който дружеството е сертифицирано и които 
ще приложи; 
- изхвърляне на строителните отпадъци, което ще се извършва под надзора на техническия 
ръководител; 
- мерки за предотвратяване и ликвидиране на пожари, които ще се прилагат под контрола 
на координатора по безопасност и здраве; 
- мерки за опазване на околната среда, които фирмата ще приложи за конкретния обект, 
посредством осигуряване на свои представители със съответната квалификация, 
необходима за разрешаване на проблемите, които е възможно да възникнат при изпълнение 
на обекта на поръчката; 

- план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, включващ: 
качество на атмосферния въздух; шум; описание за депониране на строителните отпадъци. 

Приложен е линеен календарен график (месечен и дневен) за изпълнение на 
поръчката, в който са описани видовете СМР от количествената сметка и е направено 
обвързване с човешките ресурси, разпределени във времето, т.е. времетраене и брой заети 
работници. 

Приложени са удостоверения/декларации за съответствие на материалите, 
които участникът ще използва при реализацията на инвестиционни проект. 

4. Управление на риска 

Участникът е представил в описателен вид основните положения на управлението на риска, който 
включва процеси/методи за управление на риска; планиране на управлението на риска; 
идентификация на риска; качествен анализ на риска; планиране на ресурсното обезпечение за 
контролиране на риска; мониторинг и отчитане на резултатите от предприетите мерки за 
съответния риск, както и начинът на оценка на съответните видове риск, включващи вероятност, 
последици и степен на риска. След това в табличен вид е предложил следните параметри за 
характеризиране на рисковете, изискани от Възложителя, изброени по-долу в Раздел А: 
Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 
поръчката; 
Вероятност за възникване на риск; 
Последици от възникване на риска; 
Риск, изразен в рангово число; 
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Класификация на риск (степен). 
След това в табличен вид е предложил следните параметри за характеризиране и въздействие 
върху рисковете, изискани от Възложителя, изброени по-долу в Раздел I: 
Идентифицирано рисково събитие; 
Степен на риска; 
Необходими мерки за управление и контрол на идентифицираните рискови събития 

I. Идентифицирал е и оценил, съгласно гореизложените критерии, рисковете, идентифицирани от 
Възложителя, а именно: 
1. Времеви рискове: 

1.1. Закъснение началото на започване на работите; 
1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и /или информация от страна на други участници в 
строителния процес; 

3. Липса /недостатъчна кординация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките 
на проекта, а именно: Финансираща институция, Възложителя; Изпълнителите на други 
договори (ако има такива); 

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 
Страна на Възложителя; 

5. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти 
и/или неточности в проектната документация. 

II. Идентифицирал е и оценил, съгласно гореизложените критерии в табличен вид, и други 
рискове, а именно: 

1. Глобални или национални кризи - финансови, политически, икономически 

Б. Ценовото предложение на участника «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД съдържа: 

Представената от участника Ценова оферта е изготвена съглано изискванията на Възложителя като 
Комията не констатира налични аритметични и числови грешки. 

Участникът е предложил: 

предлаганата стойност за изпълнение на поръчката 168 014.60 лв. /сто щестдесет и 
осем хиляди четиринадесет лева и шестдесет стотинки / без ДДС 
предлаганата стойност за изпълнение на поръчката 201 617.52 лв. /двеста и една 
хиляди шестстотин и седемнадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС 
стойността по погасителен план е в размер на 191 501.64 лв. /сто деветдесет и една 
хиляди петстотин и един лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС 
стойността по погасителен план е в размер на 225 104.56 лв. /двеста двадесет и пет 
хиляди сто и четири лева и петдесет и шест стотинки/ с ДДС 
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Към ценовото предложение е приложен Образец 9 Количествено-стойностна сметка, 
Проект на договор за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от участника на всяка 
страница и погасителен план с включена лихва, съгласно изискванията на Възложителя. 

С това приключи офертата на участника. 

След като направи обстоен преглед на офертата на участника, Комисията единодушно 
реши: 

РЕШЕНИЕ: 

Да не предлага за отстраняване офертата на участник „АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД 
и да допусне същият до оценка на направените от него Техническо предложение и Ценова 
оферта по утвърдената от Възложителя Методика за оценка. 

IV. Комисията пристъпи към оценяване на офертите съобразно Методиката за оценка, 
прилагайки критерия за оценка - икономически най-изгодна оферта, при следните критерии за 
оценка: 

Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. 
точки 

Относителна 
тежест в КО 

1. Техническо предложение -П1 50 50 
2. Лихвен процент - П2 10 10 
3. Ценово предложение - ПЗ 40 40 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки участник е: 
КО = П1 + П2 +ПЗ 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти, 
комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с 
изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите 
спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

8.1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - П1 

Техническите показатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на 
организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на 
поръчката. Точките по този показател се разпределят както следва: 

П1 (Макс. 50 т.) = П1.1 (30т)+П 1.2(2От) 



•MbSKSi. f H 11: 1 \ Ш Л I- u 1 / a \ 1 к\/у( 1 ' l - n 1 \XЩ4~\J i -V C o ; u u,L, LMJ LrU/Ал UWk 1 o ^ в dJ u s\ 1 / / 1 f\ \ 

Площад "Трети март № 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар 
04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail : ob magli/hra mail.b-» ISO 14001, ISO 9001 

ПОДПОКАЗАТЕЛИ Степен на съответствие Брой точки 

ШЛТехнологична последователност на строителните процеси Макс. брой 
точки 30 

По този подпоказател Комисията оценява технологична последователност на строителните 
процеси, пригодността и ефективността на условията, методите и организацията на работата 
по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението 
на техническите ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за 
етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в строителния 
процес. Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното 
разпределение и доколко то се покрива от посочената осигуреност на ресурси от страна на 
участника. 
Необходимо е да се приложи описание на подробното разпределение, планиране и координиране 
на използваната техника и човешките ресурси, както и описание и план за дейностите по: 
депониране/ изхвърляне на образуваните отпадъци. 
Участникът изготвя реалистичен строителен генерален план на работната площадка, който 
предвижда площадките за временни депа за материали, разполагане на фургони и паркиране на 
механизацията, без това да води до неудобства за населението. 
Необходимо е да се изготви подробен мрежов времеви линеен график с линейни диаграми, както и 
да се опишат стъпките, способите, системите и средствата, които ще бъдат приложени за 
осъществяването и реализацията му, както и за спазването на заложените в него срокове. 
Техническото предложение следва да съдържа изложение на цялостната методология 
технологична последователност за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния 
характер и сложност, представляваща деташно описание. 
Фактори, влияещи на 
оценката: 

Описание на 
отделните етапи 
на изпълнение на 
поръчката; 
Последователност 
и взаимообвърза-
ност на 
предлаганите 
дейности; 
Организация и 
подход на 
изпълнение 

- Предложената организация на работа обхваща 
всички задачи и дейности предмет на поръчката, 
всяка от тях е напълно обезпечена и 
разпределението е направено така, че да осигури 
много добра ефективност от работата и да 
осигури законосъобразността и качеството на 
строителството; 
- в техническото предложение дейностите за 
изпълнение са описани и са съобразени с реалната 
обстановка, има описание на използвани от 
Участника практики, които счита за приложими 
при изпълнението на настоящата поръчка; 
методите и организацията на работата по 
изпълнение на проекта са добре обосновани; 
изпълнима /реална/ разработка по отношение 

организация и последователност на извършваните 
дейности, конкретен и приложим /реален план за 
дейностите по: депониране/изхвърляне на 

Оферта, 
която 
отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с 
30 точки 
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образуваните отпадъци; 
- съдържа цялостната методология за изпълнение 
на дейностите; 

- етапите на работа и разпределението на 
работната сила и механизация в това число обем 
работи, брой работници за етапа, координация на 
дейностите, взаимодействие с различните 
участници в процеса са организирани/разпределени 
и обосновани - представеното разпределение се 
покрива напълно с посочената ресурсна 
осигуреност от страна на участника, 
технологичната последователност и сроковете на 
изпълнение са реални и покриват всички аспекти на 
извършваната дейност, гарантирайки съвременно 
строителство, спазване на времевия график; 

- описанието на процесите, които ще приложи 
при изпълнение на строителството е съобразено с 
условията, ясно са дефинирани основните процеси, 
характеристики и методи на координирането, 
контрола и планирането на извършените 
дейности; 

- съществува организиран /напълно 
приложим/разработен генерален план на 
строителната площадка, разработен съгласно 
особеностите на обекта посочени в Техническата 
спецификация и проекта. 
- предложената организация на работа, обхваща 
всички дейности предмет на поръчката, но е 
ефективна и изпълнима /реална/ само в отделни 
свои части, дейностите не са изцяло обезпечени от 
страна на човешки ресурс и/или технически 
възможности, обосновката на предложената 
организация на работа е повърхностна, не 
съответства на съществуващите условия; 
- в техническото предложение дейностите за 
изпълнение са описани, но не са съобразени изцяло с 
реалната обстановка, има конкретно описание на 
използвани от Участника практики, не всички са 
приложими при изпълнението на настоящата 
поръчка; методите и организацията на работата 
по изпълнение на проекта са добре обосновани, но 
не напълно пригодни към условията; 
- разгледани са всички процеси, без да са 
отчетени връзките между тях; налице е 
разминаване във времето с методологията за 

Оферта, 
която 
отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с 
15 точки 
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изпълнение относно изпълнението на дейностите 
или разпределението на работна сила; 
- етапите на работа и разпределението на 
работната сила в това число обем работи, брой 
работници за съответната дейност, координация 
на дейностите, взаимодействие с различните 
участници в процеса са организирани и 
разпределени неадекватно и не се покрива с 
посочената ресурсна осигуреност от страна на 
участника, недостатъчно описание на подробното 
разпределение, планиране и координиране на 
използваната техника и човешките ресурси, 
технологичната последователност и сроковете на 
изпълнение са добре описани, но не покриват всички 
аспекти на извършваната дейност, не убеждават 
за надеждно съвременно строителство, спазване 
на времевия график; 
- подробно описание на процесите, които ще 
приложи при изпълнение на строителството, не 
всички са съобразени с условията, дефинирани 
основните процеси, характеристики и методи на 
координирането, контрола и планирането на 
извършените дейности; 
- съществува разработен генерален план на 
строителната площадка, но има разминавания в 
съществуващите особености на обекта;. 
- предложената организация на работа, не 
обхваща всички дейности предмет на поръчката, 
някой от дейностите не са обезпечени от страна 
на човешки ресурс и/или технически възможности; 

- в техническото предложение дейностите за 
изпълнение не са описани подробно и не са 
съобразени с реалната обстановка, няма конкретно 
описание на използвани от Участника практики, 
приложими при изпълнението на настоящата 
поръчка; методите и организаг^ията на работата 
по изпълнение на проекта не са пригодни към 
условията; 
- не са разгледани всички процеси, не са отчетени 
връзките между тях; налице е разминаване във 
времето с методологията за изпълнение относно 
изпълнението на дейностите или разпределението 
на работна сила; 
- етапите на работа и разпределението на 
работната сила в това число обем работи, брой | 

Оферта, 
която 
отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с 
1 точка. 
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работници за съответната дейност, координация 
на дейностите, взаимодействие с различните 
участници в процеса са организирани и разпределени 
неадекватно и не се покрива с посочената ресурсна 
осигуреност от страна на участника, 
недостатъчно описание на подробното 
разпределение, планиране и координиране на 
използваната техника и човешките ресурси, 
технологичната последователност и сроковете на 
изпълнение са добре описани, но не покриват всички 
аспекти на извършваната дейност, не убеждават 
за надеждно съвременно строителство, спазване на 
времевия график; 
- техническото предложение за изпълнение не е 
пълно по отношение на извършваните дейности, 
липсват обосновка и данни; 
- недобро разпределение между екипа, не обхваща 
всички поставени задачи, които са предмет на 
поръчката, дейностите не са достатъчно 
обезпечени от страна на човешки ресурс и/или 
технически възможности, липсва обосновка на 
предложената организация на работа; 
- направени са общи предложения за реализиране на 
дейностите, предмета на поръчката, които са 
общи и бланкетни, чрез позоваване на общоизвестни 
методи, факти и/или обстоятелства, без същите 
да са посочени като поредица от взаимосвързани 
конкретни действия, преповтарят техническата 
спецификация; 
- съдържа изложение на методологията за 
осшцествяване на строителството, но липсва 
описание на някои процеси към съответните 
дейности; 
- описание на използвани от Участника практики са 
приложими от части при изпълнението на 
настоящата поръчка; 
- съществува разработен генерален план на 
строителната площадка, но има неточности и 
разминавания в съществуващите особености на 
обекта 

П1.2.Управление на риска. Макс. брой 
точки 20 

В тази част Комисията оценява определения от Участника начин/и за преодоляване на 
рисковете ши за тяхното минимизиране, общението на определените потенциални рискове, 
които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, представените вероятни 
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потенциални рискове, както и предложената стратегия за управление на рисковете и това как 
предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или 
въобще да не настъпи. 
Разглеждат се предложенията на участнииите за управление на следните дефинирани от 
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Закъснение началото на започване на работите; 
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес; 
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на проекта, а именно: Финансираща институция, Възложителя, Изпълнителите на 
други договори (ако има такива); 
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 
Страна на Възложителя; 
5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти 
и/или неточности в проектната документация. 
Фактори, влияещи на 
оценката: 
- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 
риска; 
- Мерки за преодоляване 
на последиците при 
настъпване на риска. 

- Въведени са ефективни контролни дейности, като 
всеки един риск е съпроводен с предложени от 
Участника конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на 
риска и съответно конкретни адекватни дейности 
по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

Участникът е предложил мерки за 
предотвратяване и/или управление на риска. 
Планирани са конкретни, относими и адекватни 
похвати, посредством които реално е възможно да 
се повлияе на възникването, респ. негативното 
влияние на риска, така че същият да бъде 
предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние 
върху изпълнението на дейностите, предмет на 
договора. 

Оферта, която 
отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с 
20 точки. 

Фактори, влияещи на 
оценката: 
- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 
риска; 
- Мерки за преодоляване 
на последиците при 
настъпване на риска. 

-Степента на влияние на риска, респ. мерките за 
преодоляване/предотвратяване са формално и 
недостатъчно конкретно описани и оценени. 
- Предлаганите мерки, организация и предвидени 
ресурси от участника не гарантират изцяло 
недопускане и/или ефективно предотвратяване и 
преодоляване на риска, респ. последиците от 
настъпването му. 

Оферта, която 
отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с 10 
точки. 

Фактори, влияещи на 
оценката: 
- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 
риска; 
- Мерки за преодоляване 
на последиците при 
настъпване на риска. 

Липсва описание на мерки за 
предотвратяване/преодоляване/управление на един 

Оферта, която 
отговаря на 



Ш Ц Щ Н А М Ъ Г Л И Ж 

Площад "Трети март ", 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар 
04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail : oh inaglalifa maiib»; ISO 14001, ISO 9001 

или няколко от посочените рискове, като посочените 
участникът единствено декларира готовност на изискания се 
свой риск да приеме последиците при възникването оценява с 
на описаните рискове, но не предлага адекватни 1точка. 
мерки за управлението им; 
- Предложени са мерки за управление на посочените 
рискове, но те реално не са от естество, 
позволяващо предотвратяването и/или 
преодоляването им. 

* „Ясно" - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап. 
конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите 
предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности; 
** „Подробно/Конкретно" - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове 
дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на 
поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; 
*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят 
неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна 
информация и други подобни. Налице са. когато липсващата информация може да бъде 
установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените 
непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на 
проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация не може да 
бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на ., съществени непълноти " 
на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане 
на обществената поръчка. 
**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят 
неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата 
спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и 
технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и 
предлагани такива и други подобни. 

8.2. Показател „ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ" - П2 

Участникът предложил най - нисък лихвен процент за финнсиране на поръчката получва 
максимален брой точки по показателя - 10 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 10 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

П2 = (Лгшп / Л1) х 10 = (брой точки) 
Където Л1 е предложеният лихвен процент на съответния участник. 

Където Лгшп е минималният лихвен процент съгласно офертите на участниците. 
Забележка: Лихвения процент по погасителния план на инвестицията не трябва да надвишава 6.5 
%. 

8.3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - ПЗ 
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До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват 
на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най - ниска цена за 
изпълнение на поръчката получва максимален брой точки по показателя - 40 точки. Относителната 
тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на участниците по показателя се 
изчисляват по формулата: 

ГО = (Цшш / ВД х 40 = (брой точки) 
Където Hi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 
Където Ц т ш е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите оферти 
на участниците. 

Крайно класиране на Участниците 

III При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до 
втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика 
закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, 
които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. 
На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

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, Комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на участник № 1 
„АЛМИНА КОНСУЛТ " ЕООД : 

1.1. Техническото предложение е представено съгласно указанията на Възложителя -
подписано и подпечатано е от представляващия участника. 
1.2. Техническото предложение на участника е структурирано и съдържа информация, както 
следва: 
ПОКАЗАТЕЛ П1 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОДПОКАЗАТЕЛ П1.1 - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОЦЕСИ 

> Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; 



Площад "Трети март ", Л« 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 И ; Секретар 
04321/33 05: Факс 04321/22 55: e-mail : oh manli/h* maii.hg ISO 14001, ISO 9001 

Участникът е представил организационен план за изпълнение на поръчката, който включва 
ясно изброяване на видовете строителни дейности, които ще се изпълнят като не всяка от тях е 
обезпечена напълно с човешки и технически ресурси. Линейният график включва дейностите в 
тяхната технологична последователност за изпълнение, но не е налице необходимата техника 
за използване във всеки етап, а също така и вида на квалификацията на предложения брой 
работници във всеки етап, както и техните задължения. Информацията относно работниците е 
видна от представената организация и управление на строителния процес, която включва 
координация на дейностите по поръчката, взаимодействие с различните участници в процеса, 
задълженията и квалификацията на осигурения от участника екип за изпълнение на поръчката ( 
технически ръководител; експерти по основните видове СМР; координатор по безопасност и 
здраве; административен персонал и СУК), но пък не е налице конкретното обвързване на 
екипа с отделните етапи на изпълнение. Единствената информация, която засяга необходимата 
техника е посочването от участникът, че разполага с необходимия капацитет за изпълнение на 
предвидените в проекта строително-монтажни дейности - работна ръка, техническо 
ръководство, оборудване и механизация. Участникът е представил технология за изпълнение 
на основните видове СМР. 

> Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; 
Представена е технология за изпълнение на основните видове СМР, наличието на 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката и системата за управление на качеството, 
включваща: 

1. Последователност и технология за изпълнение на основните видове СМР ( демонтажни 
работи; ремонт на покрив, доставка и монтаж на дограма, фасадна изолация, топлоизолационна 
стена, изпълнение на ОВ инсталация, бояджийски работи, завършване и почистване на 
строителната площадка). Участникът е отбелязал, че разделянето на СМР на съответните етапи 
е условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания. 

2. Участникът е посочил, че разполага с необходимия капацитет за изпълнение на 
предвидените в проекта строително-монтажни дейности - работна ръка, техническо 
ръководство, оборудване и механизация. 

3. Направено е описание на мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение 
на дейностите по договора. Системата за контрол включва входящ контрол, междинен и краен 
контрол. 

Участникът е представил подробно технология за изпълнение на основните видове СМР в 
тяхната последователност за изпълнение. Той е описал използваните практики на дружеството, 
които счита да приложи при изпълнение на договора. 

Налице е подробна разработка по отношение организацията и последователността на 
извършваните дейности. 

> Организация и подход на изпълнение 
Представен е генерален план на строителната площадка, който включва 

обособяване на временна база на обекта и временна организация на движението, в 
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т.ч.временно електроснабдяване и водоснабдяване; ограждане на строителната площадка 
и поставяне на информационни и указателни табели; подготовка на складови помещения за 
инструментите, строителните материали, строителния инвентар и други, подготовка на 
битови помещения за работниците и канцелария за техническия ръководител, осигуряване 
на сервизни помещения за работниците; осигуряване на оборудвано противопожарно 
табло; осигуряване на фургон, оборудван за оказване на първа помощ; предвидено е 
съгласуване, одобрение и реализация на мероприятията за осигуряване на безопасност и 
здраве при изпълнение на СМР. Приложена е схема към Генералния план за строителната 
площадка, която отразява: временното депо за складиране на строителните отпадъци преди 
извозване; фургон - строителни работници; временен склад материали; площадка за 
паркиране на стрителна техника и превозни средства. 

Описана е ясно системата за контрол, която включва входящ контрол, междинен и 
краен контрол. Описан е контрола на качеството и задълженията на длъжностните лица за 
осигуряване качеството на извършени СМР. 

Участникът е представил подробно технология за изпълнение на основните видове 
СМР в тяхната последователност за изпълнение - предвидени са всички демонтажни 
работи и всички видове СМР (демонтажни работи; ремонт на покрив; доставка и монтаж на 
дограма; фасадна изолация; топлоизолационна система; изпълнение на ОВ инсталация - в 
т.ч. отоплителна инсталация, смукателна вентилационна инсталация, кухня и соларна 
инсталация за битово горещо водоснабдяване; бояджийски работи - в тяхната 
технологияна последователност като е представена технологията за тяхното изпълнение, 
като за част от тях е описан необходимия брой работници и квалификацията, която се 
изисква за съответните строителни дейности). Посочено е, че строителят носи пълна 
отговорност за организацията за почистване на строителната площадка, която включва и 
демобилизация на временното строителство. Приложен е и План за управление на 
строителните отпадъци и опазване на околната среда, включващ: 
- мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда по време на изпълнението на 
предмета на договора, които са обвързани със спазване на изискванията според 
международния стандарт ISO 14001:2004, по който дружеството е сертифицирано и които 
ще приложи; 
- изхвърляне на строителните отпадъци, което ще се извършва под надзора на техническия 
ръководител; 
- мерки за предотвратяване и ликвидиране на пожари, които ще се прилагат под контрола 
на координатора по безопасност и здраве; 
- мерки за опазване на околната среда, които фирмата ще приложи за конкретния обект, 
посредством осигуряване на свои представители със съответната квалификация, 
необходима за разрешаване на проблемите, които е възможно да възникнат при изпълнение 
на обекта на поръчката; 
- план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, включващ: 
качество на атмосферния въздух; шум; описание за депониране на строителните отпадъци. 

Участникът е посочил необходими видове основни материали. Представен е 
произходът на изброените материали като гаранция за тяхното качеството и е приложил 
към техническата оферта сертификати/ декларации за съответствие за предложените за 
изпълнение на поръчката материали. 
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Представен е план и метод за създаване и поддържане на безопасни условия на труд 
като са класифицирани опасностите и уврежданията, които биха могли да настъпят при 
изпълнение на поръчката, определени са местата със специфични рискове и изискванията 
по безопасност и здраве, включващ приложими правила и стандарти ; 

Представен е план за предотвратяване и ликвидиране на отрицателните последици от 
аварии, които могат да доведат до трудови злополуки, който включва инструкции за 
безопасна работа, задължителни мероприятия, които ще бъдат проведени; 

Представени са мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда по време 
на изпълнението на предмета на договора 

ПОДПОКАЗАТЕЛ ГИ .2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Участникът е съставил таблица, в която е анализирал всички предвидени от възложителя 

рискови фактори от към идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и 
навременно изпълнение на поръчката, вероятност за възникване на риск, последици от възникване 
на риска, риск, изразен в рангово число, класификация на риск (степен). Таблицата съдържа не 
само посочените от възложителя фактори, а и допълнителни рискове. В началото на изложението 
са описани основните положения на управлението на риска, който включва процеси/методи за 
управление на риска; планиране на управлението на риска; идентификация на риска; качествен 
анализ на риска; планиране на ресурсното обезпечение за контролиране на риска; мониторинг и 
отчитане на резултатите от предприетите мерки за съответния риск, както и начинът на оценка на 
съответните видове риск, включващи вероятност, последици и степен на риска. След това в 
табличен вид е предложил следните параметри за характеризиране и въздействие върху рисковете, 
изискани от Възложителя и допълнителните рискове - идентифицирано рисково събитие; степен на 
риска; необходими мерки за управление и контрол на идентифицираните рискови събития. Всички 
рискове са оценени и обосновани изключително подробно. 

След направените констатации комисията oifeHu предложението на участника: 

• Технологична последователност на строителните процеси в Техническото 
предложение на УЧАСТНИК 1 - „АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД получава 15 т. 

Мотиви: Предложението има „несъществени непълноти/пропуски" при описанието 
на следните елементи от факторите, влияещи на оценката: 
- „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката" 
В методологията за определяне на общата оценка на офертите Възложителят е 
разписал: 

„*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го 
правят неотговарящо на изискванията, но са напргшер пропуски в описанието, липса на детайлна 
информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде 
установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените 
непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на 
проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация не може да 
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бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на ., съществени непълноти " 
на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане 
на обществената поръчка. " 

Съгласно горните указания са налице „несъществени непълноти/пропуски" при „Описание 
на отделните етапи на изпълнение на поръчката", тъй като организационен план за 
изпълнение на поръчката на Участника включва ясно изброяване на видовете строителни 
дейности, които ще се изпълнят, но те не са обезпечена с човешки и технически ресурси. 
Линейният график включва дейностите в тяхната технологична последователност за 
изпълнение, но не е налице необходимата техника за използване във всеки етап, а също така и 
вида на квалификацията на предложения брой работници във всеки етап, както и техните 
задължения. Информацията относно работниците е видна от представената организация и 
управление на строителния процес, която включва координация на дейностите по поръчката, 
взаимодействие с различните участници в процеса, задълженията и квалификацията на 
осигурения от участника екип за изпълнение на поръчката ( технически ръководител; експерти 
по основните видове СМР; координатор по безопасност и здраве; административен персонал и 
СУК), но пък не е налице конкретното обвързване на екипа с отделните етапи на изпълнение. 
Единствената информация, която засяга необходимата техника е посочването от участникът, че 
разполага с необходимия капацитет за изпълнение на предвидените в проекта строително-
монтажни дейности - работна ръка, техническо ръководство, оборудване и механизация. 

• Управление на риска в Техническото предложение на УЧАСТНИК 1 - „АЛМИНА 
КОНСУЛТ" ЕООД получава 20 т. 

Мотиви: Предложението съдържа анализ на всички предвидени от възложителя рискови фактори 
от към идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно 
изпълнение на поръчката, вероятност за възникване на риск, последици от възникване на риска, 
риск, изразен в рангово число, класификация на риск (степен). Таблицата съдържа не само 
посочените от възложителя фактори, а и допълнителни рискове. Участникът е предложил мерки за 
управление на риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които 
реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че 
същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 
дейностите, предмет на договора. В началото на изложението са описани основните положения на 
управлението на риска, който включва процеси/методи за управление на риска; планиране на 
управлението на риска; идентификация на риска; качествен анализ на риска; планиране на 
ресурсното обезпечение за контролиране на риска; мониторинг и отчитане на резултатите от 
предприетите мерки за съответния риск, както и начинът на оценка на съответните видове риск, 
включващи вероятност, последици и степен на риска. Въведени са ефективни контролни дейности, 
като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по 
отстраняване и управление на последиците-от настъпилия риск. 

В методологията за определяне на общата оценка на офертите Възложителят е разписал: 
- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени 
от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и 
съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 
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- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на риска. Планирани са 
конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе 
на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, 
респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

След направените оценки по подпоказателите П1.1 и П1.2, комисията изчисли оценката 
на участника за ПОКАЗЯТЕЛ П1, съгласно Методиката за оценка на офертите: 

П1 (Макс. 50 т.) = П1.1(30т)+П1.2(20т) = 15т. + 20т. = 35 т. 

Показател „ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ" - П2 

Участникът предложил най - нисък лихвен процент за финнсиране на поръчката получва 
максимален брой точки по показателя - 10 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 10 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

П2 = ( Л т т / Л1) х 10 = (брой точки) 
Където Л1 е предложеният лихвен процент на съответния участник. 

Където Л т т е минималният лихвен процент съгласно офертите на участниците. 
Забележка: Лихвения процент по погасителния план на инвестицията не трябва да надвишава 6.5 
%. 

Изчислени по посочените по-горе формули, участниците получават следното оценяване: 

1. «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД: 

П2 = ( Л т т / Jli) х 10 = (5.5 / 5.5) X 10 = 1 X 10 = 10 т. 

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - ПЗ 

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват 
на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най - ниска цена за 
изпълнение на поръчката получва максимален брой точки по показателя - 4 0 точки. Относителната 
тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на участниците по показателя се 
изчисляват по формулата: 

ПЗ = ( Ц т т / Hi) х 40 = (брой точки) 
Където Щ е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 
Където Ц т т е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите оферти 
на участниците. 

Изчислени по посочените по-горе формули, участниците получават следното оценяване: 
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1. «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД: 

ПЗ = (Цппп / Ц1) х 40 = (168 014,60 / 168 014,60) X 40 = 1 X 40 = 40 т. 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки участник е: 
КО = П1 + П2 +ПЗ 

Съгласно Методиката за оценка на офертите, комплексната оценка на всяко едно от 
предложенията се изчислява по горната формула: 

1. «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД: 

КО = П1 + П2 +ПЗ = 35 + ю + 40 = 85 т. 

Крайно класиране на Участниците 

/// При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) 
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички 
оценявани показатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат до втория 
знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се 
отстраняват от участие в процедурата. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. 
На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

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, Комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

V. След внимателна преценка на направените предложения и изхождайки от критерий за 
икономически най-изгодна оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, Комисията 
предлага следното класиране на участниците: 

Първо място: «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД, гр.Мъглиж - с обща оценка 85 точки; 
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VI. След внимателна преценка на направените предложения и изхождайки от критерий за 
икономически най-изгодна оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, Комисията 
предлага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор за изпълнение с Участника «АЛМИНА КОНСУЛТ» 
ЕООД, гр. София. 

Настоящият протокол, след неговото утвърждаване от Възложителя, (копие) следва да 
бъде изпратен до всички участници в процедурата и в същият ден да се публикува в профила на 
купувача съглано условията на чл. 22г, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 16:00 часа на 15.01.2015 г. 

Комисия: 
Председател: 
Зорница Светославова Здравкова - провоспособен юрист - спец. „Право" -

Членове: (V j j \ 
инж. Гергана Христова Иванова - спец. „ПГС" -
Капка Иванова Бакалова - спец. „Икономика" - . . . , / ^ t J / . 


