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УТВЪРЖДАВАМ: 
ГОСПОДИН 

КМЕТ НА СД 

II ДАТА: 

п Р О Т О К О Л 

Днес, 30.07.2015 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-09-240 от 16.07.2015 г. на Кмета на Община Мъглиж 
се събраха, за да разгледат, оценят и класират офертите за определяне на изпълнител 
на публична покана с предмет: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни 
мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост" - гр. 
Мъглиж, общ. 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 ГО номер 9043915 от 16.07.2015 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 29.07.2015 г. е постъпила 1 (една) оферти за участие във възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Проектиране и изпълнение на 
енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб 
„Мъдрост" - гр. Мъглиж, общ. Мъглиж", както следва: 
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I. «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД, гр. София, рег. № РД-09-240#2/29.07.2015 
г., 15:31 ч. 

На публичното заседание на комисията на основание чл. 68, ал. 3, субсидиарно 
приложим по делегация на основания чл. 101 г, ал. 3 от ЗОГ1, не присъства 
представители на участниците, депозирали оферти за доставка на ЬЕО осветителни 
тела, предмет на настоящото възлагане. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната правна норма на 
ЗОП предоставя правна възможност да присъстват на публичното заседание по 
отваряне на офертите не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

II. След даден реверанс от Председателя на Комисията от 15 мин. за евентуално 
закъснели лица, попадащи е обхвата на нормата на чл. 68, ал. 3, съгласно чл.101 г, ал. 3 
от ЗОП, комисията пристъпи към: 

1.1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. «АЛМИНА КОНСУЛТ» ЕООД, гр. София, рег. № РД-09-240#2/29.07.2015 
г., 15:31 ч. 

1.2. След отварянето на офертите комисията обяви ценовото предложение. 

Комисията приключи в 10:20 часа работата си по отваряне на офертите по реда 
на тяхното постъпване, обявяване на ценовота оферта и предлагане на присъстващите 
представители да подпишат предложенията на другите участници 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 "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД 
Комисията констатира наличието на един запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика участникът е посочил адрес на възложителя, наименованието на 
поръчката, адрес за кореспонденция, факс и е-таП. 
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. 
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Комисията разгледа подробно Предложението за изпълнение на поръчката и 
Ценовото предложение, като констатираха следното: 

Към Предложението си за изпълнение на поръчката участникът "АЛМИНА 
КОНСУЛТ" ЕООД е приложил: План - график за използване на ресурсите в изпълнение 
на обществената поръчка и Обяснителна записка, включваща изложение относно 
организацията за изпълнение и управление на риска. 

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. 

Към Ценовото си предложение, участникът "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е 
приложил: Погасителен план с включена лихва, Документ за осигурено финансиране от 
ФЕЕВИ, документ за осигурено съфинансиране от изпълнителя от Банка: УниКредит 
БУЛБАНК АД. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на 
приложените документи 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 на проектирането - 8 /осем/ календарни дни; 
- Срок за изпълнение на снергосфсктивни мерки - 55 /петдесет и пет/ 

календарни дни 
- Гаранционен срок - 60 /шестдесет/ месеца; 
- Лихвен процент - 5,5 % /пет цяло и пет процента/; 
- Стойност по Погасителен план в размер на: 169 259, 06 лв. (сто шестдесет и 

девет хиляди двеста петдесет и девет лева и шест стотинки) без ДДС в това число 
включен лихвен процент. 

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

Обяснителната записка на участника най-общо съдържа следното: 
> Относно т. 1 Организацията за изпълнение -участникът описва обхвата и 

дейностите, които ще се изпълняват като същите следват стриктно изискванията на 
техническата спецификация. Посочва и нормативните актове, чиито изисквания ще 
спазва. 

"АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД предвижда изпълнението да се осъществи при 
следните етапи: 
- ЕТАП I - Изготвяне на технически проект; 
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- ЕТАП II - Изграждане на енергоефектнвни мерки с гарантиран резултат, включващ 
следните подетапи: Етап II. 1. - Подготовка на строителната площадка; Етап II.2. -
Изпълнение на СМР и Етап II.3. - Демобилизационни мероприятия и почистване на 
строителната площадка; 

На следващо място участника е описал очакваните резултати от изпълнението на 
всеки отделен етап като е описал, че в резултат на тяхното изпълнение: 
- за Етап I ще е налице инвестиционен проект по всички части, съгласно техническата 
спецификация на обекта, който ще отговаря на действащите норми и технически 
правила, както и на изискванията на Възложителя; 
- за Етап II ще са налице въведени енергоефектнвни мерки, съгласно изготвения 
технически инвестиционен проект и възможност за сертифициране за енергийна 
ефективност на сградата на Пенсионерски клуб „Мъдрост", гр. Мъглиж. 

Фирмата описва взаимовръзките и взаимозависимостите между отделните етапи 
на изпълнение като заявява, че видимо от приложения график за изпълнение 
изпълнението на Етап I обуславя изпълнението на Етап II, който от своя страна включва 
три подетапа. Участникът, по-нататък в своята обяснителна записка, описва подробно 
организацията и подхода на изпълнение на всеки един от предвидените от него 
подетапи, като описва и подготовката на строителната площадка и ПБЗ при работа, 
мерките за контрол с цел осигуряване на качеството, разпределението на задачите в 
ръководния екип, разпределението на работната ръка и на техническите ресурси по 
видове дейности като е описал, че при възлагане на поръчката след изготвянето на 
техническия проект, ще бъде определен и броя на работниците от изпълнителския 
състав и техническите ресурси, така че да обезпечи изпълнението на обекта за 55 
календарни дни при пет работни и два почивни дни седмично, като съобрази 
трудоемкостта на труда и механизацията. Участника е описал задълженията на всеки 
експерт, обвързан с изпълнението на отделните етапи при изпълнение на поръчката. 

Относно т. 2 Управление на риска - участникът "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е 
разгледал всички предвидените от Възложителя рискове - технически и финансови, 
които могат да възникнат при изпълнение на договора, като за всеки от тях са описани 
обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, 
мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. 

Представеният от участника план-график за изпълнение на поръчката съдържа 
разпределението на човешките и технически ресурси по етапи и дейности и отразява 
времето необходимо за изпълнение на конкретните дейности като е обвързан с 
предложената организация на изпълнение на договора. 

> Погасителен план, който включва 60 (шестдесет) месечни вноски. 

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно Решение да допуснат 
участникът - "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, до оценка на офертите по 
Методиката за оценка, утвърдена от Възложителя. 
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Комисията пристъпи към оценка на офертата на "АЛМИНА КОНСУЛТ" 
ЕООД - единствения допуснат участник, но 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, комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 

Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. 
точки 

Относителна 
тежест в КО 

1. Срок на изпълнение на проектирането 
(Кир) 100 20 % 

2. Срок на изпълнение за изпълнение на 
енергоспестяващи мерки (Ксмр) 100 20 % 

3. Гаранционен срок (Кгс) 100 10 % 
4. Лихвен процент (Клп) 100 20% 
5. Ценово предложение (Кц) 100 30% 

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

КО = Кир х 20% + Ксмр х 20% + Кгс х 10 % + Клн х 20% + Кц х 30% 
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Преди да пристъпи към оценяване па 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. 

Комисията предлага за отстраняване от публичната покана участник, 
който е представил оферта, която не отговаря па предварително обявените 
условия на възложителя. 

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

1. Кир - Срок за изпълнение на проектирането - Срокът за изпълнение на 
проектирането 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 проекта и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Възможният максимален брой точки по показателя - 100 точки. Тегловен 
коефицент в КО - 20 % и се изчислява по формулата: 

Кир = (Кпр-тш/ Кир-1) х 100, където 
• Кир-1 - предложеният срок в дни (календарни) за изпълнение на проектирането, 

съгласно предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; 
• К п р - т ш - минималният предложен срок за изпълнение на проектирането, 

съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-
кратък срок за изпълнение на поръчката. 

Предложеният срок за изпълнение следва да не надвишава максимално 
определеният срок от 30 календарни дни от датата, следваща датата на 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 проектирането, както и срок, който не е посочен в календарни дни ще 
бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително обявено от 
възложителя в условие. 

Оценка на предложения Срок за изпълнение на проектирането на 
"АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, при направено предложение за Срок за 
изпълнение на проектирането от 8 /осем / календарни дни. 

Тъй като "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
той получава максимален брой точки по показателя - Срок за изпълнение на 
проектирането - Кир. 

Кир = (Кнр-ппп/ Кпр-1) х 100 = 8 / 8 х 100 = 100 т. 
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2. Ксмр - Срок за изпълнение на енергоефектнвни мерки - Срокът за 
изпълнение на енергоефективните мерки започва да тече от датата , следваща датата 
на получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо и завършва в деня на 
фактическото предаване на обекта и подписване на двустранен констативен 
протокол. 

Възможният максимален брой точки но показателя - 100 точки. Тегловен 
коефицент в КО - 20 % и се изчислява по формулата: 

Ксмр = (Ксмр-гшп/ Ксмр-1) х 100, където 
• Ксмр -1 - предложеният срок в дни (календарни) за изпълнение на 

енергоефективните мерки, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на 
съответния участник; 

• К с м р - т ш - минималният предложен срок за изпълнение на енергоефектнвни 
мерки, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил 
най-кратък срок за изпълнение на поръчката. 

Предложеният срок за изпълнение следва да не надвишава максимално 
определеният срок от 60 календарни дни от датата, считано от датата следваща датата 
на получаване от Изпълнителя на възлагателното писмо. 

Участници, които предложат срок по-дълъг от постовения максимален срок за 
изпълнение на енергоефективните мерки, както и срок, който не е посочен в 
календарни дни ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително 
обявено от възложителя в условие. 

Оценка па предложения Срок за изпълнение па енергоефектнвни 
мерки на "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, при направено предложение за Срок за 
изпълнение на енергоефектнвни мерки от 55 /петдесет и пет / календарни дни. 

Тъй като "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
той получава максимален брой точки по показателя - Срок за изпълнение на 
енергоефектнвни мерки - Ксмр. 

Ксмр = ( К с м р - т ш / Ксмр-1) х 100 = 55 / 55 х 100 = 100 т. 

3. Кгс - Гаранционен срок - Предложението по този показател се посочва в месеци и 
представлява предложеният гаранционет срок за изпълнените стоително-монтажни 
работи, предмет на поръчката. Възможният максимален брой точки е 100 точки. 
Тегловен коефицент в КО - 1 0 % 
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по следната формула: 

Кгс = (Кгс-1 / Кгс-шах) х 100, където 

• Кгс-шах - максималният гаранционен срок в месеци, съгласно Техническото 
предложение на участника, предложил най-дълъг гаранционен срок. 
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• Кгс-1 - предложен гаранционен срок в месеци, съгласно Техническото 
предложение на съответния участник; 
Предлаганият гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни 

работи не трябва да бъде по-кратък от предвидения за този вид СМР срок в чл. 20, 
ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Ако участник предложи гаранционен срок, по-кратък от минимално 
определения в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г., съгласно условията на 
поканата, ще бъде отстранен. 

Оценка на предложения Гаранционен срок на "АЛМИНА КОНСУЛТ" 
ЕООД, при направено предложение за Гаранционен срок от 60 /шестдесет / месеца. 

Тъй като "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
той получава макемален брой точки по показателя - Гаранционен срок - Кгс. 

Кгс = (Кгс-1 / Кгс -тах ) х 100 = 60 / 60 х 100 = 100 т. 

4. Клп - Лихвен процент - Участникът предложил най - нисък лихвен процент 
за финансиране на поръчката получва максимален брой точки по показателя - 100 
точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 % . Оценките на 
участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

Клп = (Клп -П11П / Клп-1) х 100 = (брой точки), където: 
• Клп -1 е предложеният лихвен процент, съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник; 
• К л и - т ш е минималният лихвен процент, съгласно Ценовите предложения на 

всички участници. 

Предложеният Лихвения процент по погасителния план на инвестицията не трябва 
да надвишава максимално определеният от Възложителя - 7 % . 

Участници, които предложат лихвен процент по-голям от поставения максимален 
лихвен процент ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително 
обявено от възложителя условие. 

Оценка на предложения Лихвен проецнт на "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, 
при направено предложение за Лихвен процент 5, 5 % по погасителен план. 

Тъй като "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
той получава максимален брой точки по показателя - Лихвен процент - Клп. 

Клп = (Клп -1шп / Клп-1) х 100 = 5.5 / 5.5 х 100 = 100 т. 

5. Ценово предложение (Кц) - Участникът предложил най-ниска обща цена за 
изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя - 100 точки. 
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Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%. Оценките на 
участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

Кц = (Кц-тш/ Кц-1) х 100, където: 
• Кц-1 е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник; 
• К ц - т т е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

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 прог^едурата се отстранява участник, предложил об1ца цена за 
изпълнение на поръчката, по-висока от максималната прогнозна стойност, посочена в 
поканата и указанията за участие. 

Оценка на ценовото предложение на "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, при 
направено ценово предложение за изпълнение на поръчката от 169 259,06 лв. (сто 
шестдесет и девет хиляди двеста петдесет и девет лева и шест стотинки) без ДДС в това 
число включен лихвен процент. 

Участникът при формиране на еднпичните цени за отделните видове 
строително-монтажни работи ще използва следните ценообразуващи показатели: 

• средна часова ставка - 9,00 лв./ч/час; 
• допълнителни разходи за труд - 90 %; 
• допълнителни разходи за транспорт и механизация - 20,00 %; 
• доставно-складови разходи за материали - 12,00 %; 
• п е ч а л б а - 1 0 % ; 

Тъй като "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е единствен допуснат участник, 
топ получава макемален брой точки по показателя - Ценово предложение - Кц. 

Кц = (Кц-тш/ Кц-1) х 100 = (169 259,06/169 259,06) х 100 = 100 точки 

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

КО = Кпр х 20% + Ксмр х 20% + Кгс х 10 % + Клп х 20% + Кц х 30% 

Тъй като "АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД е единствен допуснат участник, той 
получава максмален брой точки от комплексната оценка. 

КО = 100 х 20% + 100 х 20% + 100 х 10% + 100 х 20% + 100 х 30% = 20 + 20 + 10 + 20 
+ 30 = 100 т. 

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

> 1-во място - Участник „АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, с комплексна 

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извърши от 
комисията по реда определен в Раздел Vот Вътрешните нравила за реда за 
планиране 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 - ЗЗШ/ЗО.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-09-240/16.07.2015г. на Кмета 
на Община Мъглиж Комисия единодушно излезе с 

Предлага на Кмета на Община Мъглиж, на основание чл.101д, ал. 1 и чл. 101 е от 
ЗОП да възложи изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 
изпълнение на енергоефектнвни мерки с гарантиран резултат на обект 
Пенсионерски клуб „Мъдрост" - гр. Мъглиж, общ. Мъглиж" на участника 
класиран на първо място, а именно: „АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД. 

оценка - 1 0 0 г. 

Р Е Ш Е Н И Е 
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Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 14.08.2015 г. и представи настоящия 
протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците 
на Кмета на Община Мъглиж за утвърждаване. 

Комисия: 
Председател: 
Стела Красимирова Славчева 
Членове: 

спец. „Право" -

Инж. Христо Николов Щерев - спец. „ПГС"-
Капка Иванова Бакалова - спец. „Икономика" 


