ПРОТОКОЛ№2
От работата на Комисия назначена назначена със Заповед № 08-36 317.09.2018 г. на
директора на МДТ „Константин Кисимов“ провеждане на публично състезание открито с
Решение за откриване на процедура № 08-32/03.08.2018г. за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на предпроектни
проучвания и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение
на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и
внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“
гр. Велико Търново, община Велико Търново“.
На 28.09.2018 г. от 10,00 часа в зала на първи етаж в административната сграда на МДТ
„Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, се събра Комисия в пълен състав, както
следва:
Председател: Галя Димитрова Тодорова- правоспособен юрист, ВЕ от списъка на
Агенция по обществени поръчки;
Членове:
1. Цветан Колев Василев – Ел. инженер, машинен инженер, икономист, ВЕ от списъка на
Агенция по обществени поръчки;
2.Христина Иванова Вълина- строителен техник, геодезист, ВЕ от списъка на Агенция по
обществени поръчки;
3. Феодор Георгиевич Драголов, строителен инженер ПГС, ВЕ от списъка на Агенция по
обществени поръчки;
4. Надка Манева Яламова – зам. директор АСД,
продължи своята работа на закрито заседание, като извърши преглед на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, изискани с Протокол №1 изпратен надлежно
и получен от всички участници по електронна поща на 19.09.2018 г., видно от което
срокът за представянето им по чл.54, ал.9 от ППЗОП за всички участници е до 27.09.2018
г. включително.
Констатации от прегледа по чл. 54, ал. 12 ППЗОП на допълнителните документи
представени от участниците относно съответствието с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор:
I.За допълнителните документи, заведени в деловодството на МДТ „Константин
Кисимов“ гр. Велико Търново:
1. Документи с вх. № РД-18-2-186/26.09.2018 г. от ДЗЗД „Нова визия“ ;
2. Документи с вх. № РД-18-2-187/26.09.2018 г. от „Енерджидизайн“ ЕООД;
3. Документи с вх. № РД-18-2-189/27.09.2018 г. от „Климатроник“ ЕООД;
4. Документи с вх. № РД-18-2-183/21.09.2018 г.
от „Богоев консулт“ ЕООД;
От предоставеният регистър на входираните документи в деловодството на МДТ
„Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, комисията установи, че участниците са
представили допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП.
II. Комисията направи преглед па допълнително представените документи и
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установи, че:
1. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта
№ 1 на участника ДЗЗД „Нова визия“, се констатира, следното:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи
за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията
несъответствия. Участникът е представил нови еЕЕДОП-и от ДЗЗД „Нова визия“,
„Интконс“ ЕООД, „Новиза“ ЕООД и „БИЛДИНГКОНСУЛТ МГ“ ООД с допълнителна
информация с оглед констатациите на комисията в Протокол №1, и анекс към договора за
създаване на обединение, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и
непълноти, като документите са надлежно подписани с електронен подпис от
задължените лица.
От прегледа на документите се констатира, че са отстранени всички несъответствия и
непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява съответствие с
критериите за подбор и лично състояние в публичното състезание.
След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи комисията
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на ДЗЗД „Нова визия“.
2. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата
на участника „Енерджидизайн“ ЕООД, се констатира, следното:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи
за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията
несъответствия. Участникът е представил нов еЕЕДОП с допълнителна информация,
както и е приложил и доказателствени документи (копия на сертификат за внедрена
система за опазване на околна среда, копия на удостоверения за ППП на екипа от
проектанти) с оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са
отстранени констатираните несъответствия и непълноти.
От прегледа на документите се констатира, че са отстранени всички несъответствия и
непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява съответствие с
критериите за подбор и лично състояние в публичното състезание.
След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи комисията
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Енерджидизайн“
ЕООД.
3. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата
на участника „Климатроник“ ЕООД, се констатира, следното:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи
за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията
несъответствия. Участникът е представил нови еЕЕДОП-и от „Климатроник“ ООД,
„Рентайм“ ЕООД и „Диамант БГ“ ООД с допълнителна информация с оглед
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констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени констатираните
несъответствия и непълна информация.
От прегледа на допълнителните документи еЕЕДОП-и 3 бр. се констатира, че са
отстранени всички несъответствия и непълноти в представената информация, като с тях
се удостоверява съответствие с критериите за подбор и лично състояние в публичното
състезание, както на участника така и на предложените подизпълнители с оглед на вида и
дела от работите които ще изпълняват.
След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи комисията
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Климатроник“ ЕООД.
4. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в офертата
на участника „Богоев консулт“ ЕООД, се констатира, следното:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи
за отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията
несъответствия. Участникът е представил нов еЕЕДОП с допълнителна информация с
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени
констатираните несъответствия и непълна информация.
От прегледа на документа се констатира, че са отстранени всички несъответствия и
непълноти в представената информация, като с тях се удостоверява съответствие с
критериите за подбор и лично състояние в публичното състезание.
След направения преглед на еЕЕДОП-и и допълнителните документи комисията
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Богоев консулт“
ЕООД.
С извършване на това действие, комисията приключи своята работа по разглеждане на
допълнително представените документи във връзка с прегледа на изискванията за лично
състояние, поставени от възложителя и критериите за подбор и продължи работа, по
преглед и анализ за съответствие с поставените от Възложителя условия за съдържание,
условия за изпълнение и изисквания на техническата спецификация на техническите
оферти на допуснатите до този етап участници.
III. Констатации от прегледа на техническите оферти на допуснатите до този етап
участници:
1. Относно офертата на участник ДЗЗД „Нова визия“
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП от комисията установи:
участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката,
съгласно условията на публичното състезание.
Кратко описание:
Представено е техническо предложение по образец №5 с приложени програма за
изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на поръчката.
Участникът предлага:
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1.Да изпълни обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ
строеж, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и
техническата спецификация в срок до 10 календарни дни от писменото уведомление за
започване на изпълнението на дейностите предмет на поръчката.

2.Да извърши енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за
енергийните характеристики на сградата съгласно всички изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за участие и техническата спецификация в срок до 10
календарни дни от писменото уведомление за започване на изпълнението на дейностите
предмет на поръчката.
3.Предлага срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ в срок
до 28 календарни дни.

Програмата за изпълнение: описани са целите на инвестиционния проект, етапите с
посочени четири основни дейности предмет на изпълнение и необходимите за
изпълнението им задачи, които се препокриват с изискванията на Възложителя поставени
в техническата спецификация на поръчката, като е посочена технологията на изпълнение,
както и необходимото техническо оборудване, представена е организацията на
изпълнение с посочени задълженията на експертите от екипа за изпълнение, представена
е информация за обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, съгласуването му,
като са предложени и мерки за постигане на качество. Приложен е линеен график за
изпълнение на поръчката.
Констатации, мотиви:
От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на поставените условия и изисквания от Възложителя в
публичното състезание, поради следните обстоятелства:
В представената от участника програма се съдържа изискуемата от Възложителя
информация, а именно участникът да е посочил етапност и обхват на задачите предмет на
изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от
правоспособни лица за изпълнение на услугата, необходимата техника и график на
изпълнение. Предложената от участника програма за изпълнение отговаря на
изискванията на техническата спецификация и нормативните изисквания, като правилно е
определена поетапността на изпълнение, предложени са обективни срокове, които се
потвърждават от направената организация, като представеният линеен график е в
съответствие с представената програма за изпълнение. Предложеното разпределение на
екипа и техническо оборудване обезпечават изпълнението на поръчката в предложените
от участника срокове, а описаната технология на изпълнение и стандарти и
законовоопределените изисквания са в пълно съответствие с условията за изпълнение на
поръчката.
С оглед на изложеното Комисията допуска участник „ДЗЗД „Нова визия“ до етап
оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка в
публичното състезание.
2. Относно офертата на участник „Енерджидизайн“ ЕООД
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП комисията установи:
участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката,
съгласно условията на публичното състезание.
Кратко описание:
Представено е техническо предложение по образец №5 с приложени програма за
изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на поръчката.
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Участникът предлага:
1.Да изпълни обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ
строеж, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и
техническата спецификация в срок до 2 календарни дни от писменото уведомление за започване
на изпълнението на дейностите предмет на поръчката.

2.Да извърши енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за
енергийните характеристики на сградата съгласно всички изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за участие и техническата спецификация в срок до 2
календарни дни от писменото уведомление за започване на изпълнението на дейностите
предмет на поръчката.
3.Предлага срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ в срок
до 12 календарни дни.

Програмата за изпълнение: съдържа представяне на дружеството, съдържа встъпителен
анализ, организация на изпълнение на проектирането обхват на дейностите за
проектиране, етапи на изпълнение, подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите
от поръчката. Описани са целите на инвестиционния проект, етапите с посочени пет
основни дейности предмет на изпълнение и необходимите за изпълнението им задачи. В
раздел „организация на изпълнение на проектирането обхват на дейностите за
проектиране“ са посочени последователността на изпълнение на дейностите, като
относно продължителността се насочва към линейният график, посочени са човешките
ресурси и отговорностите на експертите по изпълнение на дейностите, като дейност
архитектурно заснемане е посочена и самостоятелно като първа дейност и като част от
дейност 2. Дейност 2 и 3 ще се изпълняват паралелно. В организацията се прави препратка
към линейният график относно сроковете за изпълнение на задачите и дейностите,
описани са задълженията на екипа но общо, като при описание на дейностите например
дейност 2 се посочват само двама експерта с конкретни задачи, като се сочи , че
останалите експерти ще посетят обекта и, че се ангажират съгласно Наредба №5 за
техническите паспорти на строежите да извършат обследването. Представена е
информация за начина на изпълнение на всяка дейност, както и стандартите и
нормативните изисквания, обхвата на проекта и процеса на предаване. Участникът е
предоставил информация за техническото оборудване и наличните човешки ресурси за
изпълнение на поръчката, следва обосновка на участника, процеси на управление и мерки
за вътрешен контрол , контрол върху сроковете за изпълнение, управление на качеството
и управление на риска.
Констатации, мотиви:
От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то не отговаря на поставените условия и изисквания от Възложителя в
публичното състезание, поради следните обстоятелства:
В представената от участника програма се съдържа изискуемата от Възложителя
информация, а именно участникът да е посочил етапност и обхват на задачите предмет на
изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от
правоспособни лица за изпълнение на услугата, необходимата техника и график на
изпълнение. Предложението на участника по отношение на предложеният срок за
изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на
съществуващ строеж, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в
документацията за участие и техническата спецификация в срок до 2 календарни дни от
писменото уведомление за започване на изпълнението на дейностите предмет на
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поръчката не съответства на представения график за изпълнение на поръчката и
програмата за изпълнение на поръчката. Съгласно обвързващото техническо
предложение по образец №5 участникът е предложил срок за изпълнение до 2 календарни
дни от писменото уведомление за започване на изпълнението на дейностите предмет на
поръчката за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт
на съществуващ строеж. Видно от програмата за изпълнение на поръчката на участника е,
че той правилно разбира, че част от изпълнение на тази дейност е дейност архитектурно
заснемане, както сам е посочил на стр.8-11 от офертата, които видно от графика му се
изпълняват в през първите 2 дни от писменото уведомление за започване на
изпълнението на дейностите предмет на поръчката и едва в дните 3 и 4 участникът е
посочил дейностите и задачите по изготвяне на обследвания за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ,
съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж. От една страна предложението
на участника е некоректно и е налице противоречие между представените в техническата
оферта документи, а именно предложение за изпълнение на поръчката по Образец
Приложение №5 в частта относно предложение за срок за изготвяне на обследвания за
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1
(т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж, съгласно което
се предлага срок до 2 дни за изпълнение, считано от писменото уведомление за започване
на изпълнението на дейностите предмет на поръчката и представеният от участника
график за изпълнение на поръчката, видно от който участникът е направил организация за
изпълнение на дейността в срок до 4 дни от писменото уведомление за започване на
изпълнението на дейностите предмет на поръчката.
От друга страна оценителната комисия счита, че предложеният от участника срок е
необективен и недоказан като възможен с оглед на което предложението му за
изпълнение на поръчката е и неподходящо. Както и участника е предвидил за изпълнение
на дейността са необходими всички дейности и задачи, съгласно за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за
техническите паспорти на строежите, включително и необходимите измервания и проби
на база на които да се изготвят становища и съответно технически паспорт на строежа,
като предложеният от участника срок е крайно недостатъчен предвид това, че не е
предвидил и технологично време за лабораторни изследвания на база на които да изготви
обективен анализ и оценка на състоянието на строежа.
Съгласно указанията на Възложителя в т.2 от образец №5 участниците, следва да
предложат срок за изготвяне на обследвания за установяване на техническите
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на
технически паспорт на съществуващ строеж в календарни дни считано от писменото
уведомление за започване на изпълнението на дейностите предмет на поръчката. Налице
е явно противоречие между предложението на участника в техническото предложение по
образец №5 и приложените програма за изпълнение и линеен график от участника, като
предвид това, че тази част от предложението е и показател за оценка, съгласно одобрената
методика в публичното състезание, то противоречието е съществен порок в офертата на
участника на база на което тя се явява неотговаряща на предварително обявените условия
за участие в публичното състезание.
С оглед на изложеното Комисията предлага участник „Енерджидизайн“ ЕООД за
отстраняване от публичното състезание на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП
във връзка ст.25 от § 2 от ДП на ЗОП, поради несъответствие на техническото
предложение с предварително обявените условия на поръчката и техническата
спецификация на поръчката.
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3. Относно офертата на участник „Климатроник“ ЕООД
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП комисията установи:
участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката,
съгласно условията на публичното състезание.
Кратко описание:
Представено е техническо предложение по образец №5 с приложени програма за
изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на поръчката.
Участникът предлага:
1.Да изпълни обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ
строеж, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и
техническата спецификация в срок до 8 календарни дни от писменото уведомление за започване
на изпълнението на дейностите предмет на поръчката.

2.Да извърши енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за
енергийните характеристики на сградата съгласно всички изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за участие и техническата спецификация в срок до 4
календарни дни от писменото уведомление за започване на изпълнението на дейностите
предмет на поръчката.
3.Предлага срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ в срок
до 10 календарни дни.
Програмата за изпълнение: съдържа описание на обхвата на поръчката, описание на
целите и задачите на проекта, описание на етапите, фазите, обема и съдържанието на
документацията, представена е организацията на изпълнение на инвестиционния проект с
описание на всички етапи подготвителен, набиране на данни и информация, подход и
методи за изпълнение на отделните дейности от поръчката, представени са процесите на
управление и мерките за вътрешен контрол при изпълнение, управление и контрол на
качеството, управление на рисковете по време на изпълнение, мониторинг и отчитане на
изпълнението и заключение. В представената организация за изпълнение на е дадена
подробна информация за организацията на изпълнение на всяка дейност с подзадачи,
нормативни изисквания, технология и необходими ресурси с разписани задължение на
конкретните експерти отговорни за изпълнението на ниво задача, конкретни срокове за
изпълнение на всяка задача и обхват на изпълнение, технология на изпълнение,
нормативни изисквания и съдържание на документите резултат от изпълнените дейности.
Представена е организация на екипа в съответствие с компетентността на членовете му с
конкретно разписани отговорности и задължения по на изпълнение дейностите предмет
на поръчката, представена е информация и за техническите и човешките ресурси с които
разполага дружеството за изпълнение на поръчката с посочени параметри и
компетентност на предложените експерти в екипа за изпълнение. Представена е
информация за процесите на вътрешната организация на участника за изпълнение и
управление на изпълнението на услугите, както и мерки за постигане на качествено и
срочно изпълнение, включително и мерки за преодоляване на евентуални рискове по
време на изпълнение на поръчката. Представен е линеен график за изпълнение в
съответствие с предложената програма за изпълнение.
Констатации, мотиви:
От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на поставените условия и изисквания от Възложителя в
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публичното състезание, поради следните обстоятелства:
В представената от участника програма се съдържа изискуемата от Възложителя
информация, а именно участникът да е посочил етапност и обхват на задачите предмет на
изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от
правоспособни лица за изпълнение на услугата, необходимата техника и график на
изпълнение. Предложената от участника програма за изпълнение отговаря на
изискванията на техническата спецификация и нормативните изисквания, като правилно е
определена поетапността на изпълнение, предложени са обективни срокове, които се
потвърждават от направената организация, като представеният линеен график е в
съответствие с представената програма за изпълнение. Предложеното разпределение на
екипа и техническо оборудване обезпечават изпълнението на поръчката в предложените
от участника срокове, а описаната технология на изпълнение и стандарти и
законовоопределените изисквания са в пълно съответствие с условията за изпълнение на
поръчката.
С оглед на изложеното Комисията допуска участник „Климатроник“ ЕООД до етап
оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка в
публичното състезание.
4. Относно офертата на участник „Богоев консулт“ ЕООД
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП комисията установи:
участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката,
съгласно условията на публичното състезание.
Кратко описание:
Представено е техническо предложение по образец №5 с приложени програма за
изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на поръчката.
Участникът предлага:
1.Да изпълни обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ
строеж, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и
техническата спецификация в срок до 15 календарни дни от писменото уведомление за
започване на изпълнението на дейностите предмет на поръчката.

2.Да извърши енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за
енергийните характеристики на сградата съгласно всички изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за участие и техническата спецификация в срок до 15
календарни дни от писменото уведомление за започване на изпълнението на дейностите
предмет на поръчката.
3.Предлага срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ в срок
до 20 календарни дни.
Програмата за изпълнение: съдържа описание на предмета на поръчката, описание на
целите на поръчката, кратко и подробно описание на дейностите и предвидените задачи за
изпълнението им, като са разписани етапите на изпълнение, необходимите поддейности и
задачи по изпълнение на всеки етап от предмета на поръчката с посочени технология на
изпълнение, стандарти и нормативни изисквания, съдържание на документите в резултата
на изпълнението, необходимите ресурси с посочени отговорни лица от експертният екип
за изпълнение за изпълнение на всяка задача. На следващо място е представено
разпределението на човешките ресурси и отговорностите на всеки експерт по изпълнение
на дейностите предмет на поръчката, както и структурата на взаимодействие и
координация на участниците в процеса на изпълнение на поръчката. Представена е
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информация за наличните технически ресурси на участника за изпълнение на поръчката,
описани са методите и средствата с чиято помощ ще се извърши поръчката, както и
предложение за контрола върху изпълнението на дейностите предмет на поръчката,
отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
Участникът е посочил относимата нормативна уредба. Представен е и линеен график за
изпълнение в съответствие с предложената програма за изпълнение на поръчката.
Констатации, мотиви:
От извършеният преглед и анализ на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на поставените условия и изисквания от Възложителя в
публичното състезание, поради следните обстоятелства:
В представената от участника програма се съдържа изискуемата от Възложителя
информация, а именно участникът да е посочил етапност и обхват на задачите предмет на
изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от
правоспособни лица за изпълнение на услугата, необходимата техника и график на
изпълнение. Предложената от участника програма за изпълнение отговаря на
изискванията на техническата спецификация и нормативните изисквания, като правилно е
определена поетапността на изпълнение, предложени са обективни срокове, които се
потвърждават от направената организация, като представеният линеен график е в
съответствие с представената програма за изпълнение. Предложеното разпределение на
екипа и техническо оборудване обезпечават изпълнението на поръчката в предложените
от участника срокове, а описаната технология на изпълнение и стандарти и
законовоопределените изисквания са в пълно съответствие с условията за изпълнение на
поръчката.
С оглед на изложеното Комисията допуска участник „Богоев консулт“ ЕООД до
етап оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за
оценка в публичното състезание.
Комисията продължи своята работа с оценка на техническите оферти на допуснатите до
този етап участници, съгласно одобрената методика за оценка както следва:
1. Оценка на техническата оферта на участник „ДЗЗД „Нова визия“, съгласно
одобрената методика за оценка както следва:
- Оценка по Показател П1 „Срок за изпълнение на Конструктивно обследване на
сградата и съставяне на Технически паспорт “
Т1 min(8)
П1 = --------------- х20= 16 точки;
Т1 i (10)
-

Оценка по показател П2 „ Срок за изпълнение на енергийно обследване и съставяне
доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата“
Т2 min (4)

П2 = ---------------х20=8 точки;
Т2 i (10)
-Оценка по показател П3 „Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен
проект“
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Т3 min (10)
П3 = ---------------х20=7.14 точки;
Т3i (28)
2. Оценка на техническата оферта на участник „Климатроник“ ООД, съгласно
одобрената методика за оценка както следва:
- Оценка по Показател П1 „Срок за изпълнение на Конструктивно обследване на
сградата и съставяне на Технически паспорт “
Т1 min(8)
П1 = --------------- х20= 20 точки;
Т1 i (8)
-

Оценка по показател П2 „ Срок за изпълнение на енергийно обследване и съставяне
доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата“
Т2 min (4)

П2 = ---------------х20=20 точки;
Т2 i (4)
-Оценка по показател П3 „Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен
проект“
Т3 min (10)
П3 = ---------------х20=20 точки;
Т3i (10)
3. Оценка на техническата оферта на участник „Богоев консулт“ ЕООД, съгласно
одобрената методика за оценка както следва:
- Оценка по Показател П1 „Срок за изпълнение на Конструктивно обследване на
сградата и съставяне на Технически паспорт “
Т1 min(8)
П1 = --------------- х20= 10,66 точки;
Т1 i (15)
-

Оценка по показател П2 „ Срок за изпълнение на енергийно обследване и съставяне
доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата“
Т2 min (4)

П2 = ---------------х20=5.33 точки;
Т2 i (15)
-Оценка по показател П3 „Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен
проект“
Т3 min (10)
П3 = ---------------х20=10 точки;
Т3i (20)
Работата на комисията приключи в 16.00 часа на

28.09.2018 г. Председателят на
10

Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне
на Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на 05.10.2018 г. в 11:00 часа в зала
на МДТ „Константин Кисимов“. Също така Председателят на комисията определи,
съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде публикувано
в профила на купувача, съгласно чл. 57, ал.7 от ЗОП.
КОМИСИЯ:
Председател: Галя Димитрова Тодорова - .......................................................
(п)
Членове:

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Цветан Колев Василев - ......................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Христина Иванова Вълина – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Феодор Георгиевич Драголов – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Надка Манева Яламова – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

11

