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П Р О Т О К О Л

от Заседание №3 на Комисията

назначена със Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 "Иглика" по публично 

състезание с предмет „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в 

УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Днес, 05.06.2018г. /вторник/ в изпълнение на Решение 37/26.03.2018г. на директора 

на ДГ №23 "Иглика" за откриване на публично състезание за избор на изпълнител на 

горепосочената обществена поръчка и Заповед №329/25.04.2018г, на директора на ДГ №23 

"Иглика", Комисията в състав:

Председател: Тихомир Тимов - Началник отдел ОИ, дирекция ИИБ, община Варна, с 

професионална квалификация инженер ОВК и съгласно договор с №50/25.04.2018 

Основни членове:

Тодор Димитров - Гл. експерт ВиК, дирекция ИИБ, община Варна, с професионална 

квалификация инженер ВиК и съгласно договор с №52/25.04.2018

Николай Байчев -  Техник, инвеститорски контрол, ОП ИП, община Варна с професионална 

квалификация техник-инвеститорски контрол и съгласно договор с №51/25.04.2018 

Марина Драгова -  Гл. експерт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

експерт обществени поръчки и съгласно договор с №53/25.04.2018

Кирила Кирова -  Юрисконсулт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

право и съгласно договор с №54/25.04.2018

се събра в Ю '00 часа в в сградата на детска градина №23 "Иглика", на адрес: гр. Варна, кв. 

Виница, ул. "Лазур" № 2 за провеждане на публичното състезание.

Съгласно изискванията на чл.103, ал. 1 от ЗОП кворумът и квалификацията на 

комисията по поръчката са налице.



За настоящото заседание участниците в откритата процедура са уведомени със 

съобщение, публикувано на 31.05.2018г. на профила на купувача.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците или други

лица.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения.

Председателят на комисията прочете ценовите предложения на всеки един от 

допуснатите участници.

В отсъствие на представители на фирмите участници, Комисията пристъпи към 

проверка на съответствието на ценовите предложения с предварително обявените от 

Възложителя условия, при което не констатира несъответствия.

Предложенията на участниците са както следва:

Панов ЕООД - Общата цена за изпълнение на договора е : 1 084 385,24 лева без 
ДДС 

Алди Комерс груп ЕООД - Общата цена за изпълнение на договора е : 1 079 662,89 
лева без ДДС

В отсъствието на представители на фирмите участници, комисията пристъпи към оценка . 

на ценовите предложения на допуснатите участници.

Оценяването на ценовите предложения на допуснатите участници се извърши съгласно 

обявения криГсрий за ььзлагане по публичното състезание, както следва:

Оценка по показател П2 -  Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията 

за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Предложена цена -  ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с 

тежест в комплексната оценка -  50 точки.

ПЗ ~ (Цмин (л е .) / Цучастн (лв.)) 5С 50

където: ЦМИН(лв.) -  най-ниско предложение по критерия "Обща цена за изпълнение", а Цучасгн(лв.)

-  предложение на оценявания участник по същия критерий.



Резултатът от извършеното оценяване на ценовите предложения е както следва:

Панов ЕООД - 49,78т.- П2 

Алди Комерс груп ЕООД - 50,00т.- П2

Комисията пристъпи към крайно оценяване.

Крайното оценяване се извърши съгласно обявения критерий за възлагане по публичното 

състезание, както следва:

КО = П1 + П2 

П1 =  КТП

Резултатът от извършеното крайно оценяване е както следва:

Панов ЕООД - 99,78т.- П2 

Алди Комерс груп ЕООД - 100,00т,- П2

Въз основа на извършеното, Комисията

РЕШИ:

I. Класира офериращите фирми за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане 

и» нлв9 сгр2Л2 ч о тп о  №23 "И гликз" Р УПИ Т - пвтскп ядкеление»"

кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна " както следва:

А/ На първо място: Алди Комерс груп ЕООД 100,ООт.

Б/ На второ място: Панов ЕООД 99,78т.

II. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена 

поръчка „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за 

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна " с Алди Комерс груп 

ЕООД.

Неразделна част от настоящия протокол е Приложения № 1



ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Тихомиа Тимове/[^Тимо ,̂

ЧЛЕНОВЕ: 1 .____________   2. S

П
/ Тодор Димитоов / / Николай Бай.чев /

(ширина Д^агова '/ / К |^ Га Кирова /

Дата на съставяне: 11.06.2018г.
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П Р О Т О К О Л

от Заседание №2 на Комисията, 

назначена със Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 "Иглика" по публично 

състезание с предмет „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в 

УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна1'

Днес, 30.05.2018г. /сряда/ в изпълнение на Решение 37/26.03.2018г. на директора на 

ДГ №23 "Иглика" за откриване на публично състезание за избор на изпълнител на 

горепосочената обществена поръчка и Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 

"Иглика", Комисията в състав:

Председател: Тихомир Тимов - Началник отдел ОИ, дирекция ИИБ, община Варна, с 

професионална квалификация инженер ОВК и съгласно договор с №50/25.04.2018 

Основни членове:

Тодор Димитров - Гл. експерт ВиК, дирекция ИИБ, община Варна, с професионална 

квалификация инженер ВиК и съгласно договор с №52/25.04.2018

Николай Байчев -  Техник, инвеститорски контрол, ОП ИП, община Варна с професионална 

квалификация техник-инвеститорски контрол и съгласно договор с №51/25.04.2018 

Марина Драгова -  Гл. експерт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация
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Кирила Кирова -  Юрисконсулт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

право и съгласно договор с №54/25.04.2018

се събра в Ю ’00 часа в в сградата на детска градина №23 "Иглика", на адрес: гр. Варна, кв. 

Виница, ул. "Лазур" № 2 за провеждане на публичното състезание. .

Съгласно изискванията на чл.103, ал. 1 от ЗОП кворумът и квалификацията на 

комисията по поръчката са налице.

В отсъствието на представители на фирмите участници, подали офертни документи, 

председателят информира членовете на Комисията, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, 

протоколът от първото заседание е изпратен до участниците в откритата процедура с писмо с

изх. № ................................/18.05.2018 г., като на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП дава

възможност на участниците, при които е констатирана липса на документи и/или 

несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя и/или друга нередовност включително фактическа грешка, да ги представят
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допълнително в срок 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия 

протокол, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Документацията за 

участие в откритата поръчка, като същите могат да предоставят на Комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация , а 

именно участниците:

1. Алпин билдинг ЕООД, е представил в срок изискуемите документи в детска градина 

№23 "Иглика", на адрес: гр. Варна, кв. Виница, ул. "Лазур" № 2- вх.№227/23.05.2018 г.

2. Алди Комерс груп ЕООД, е представил в срок изискуемите документи в детска 

градина №23 "Иглика",, на адрес: гр. Варна, кв. Виница, ул. "Лазур" № 2- 

вх.№228/23.05.2018 г.

Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на допълнително представените в 

изискуемия срок документи, относно изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, а именно:

1. Участникът Алпин билдинг ЕООД е представил:

Нов ЕЕДОП, в който:

-В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени обекти-строителство от чиито

описание става ясно че попадат в обхвата на минималните изисквания на Възложителя за

изпълнено строителство, а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или

реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация 

- е представил Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП

2. Участникът Алди Комерс груп ЕООД е представил:

Нов ЕЕДОП, в който:

-В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени обекти-строителство от чиито 

описание става ясно че попадат в обхвата на минималните изисквания на Възложителя за 

изпълнено строителство, а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или

реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация 

Въз основа на констатираното, Комисията

РЕШИ:

I. Допуска до по-нататъшно участие в открита процедура с предмет „Изграждане на нова 

сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по



плана на кв.Виница,гр.Варна " участниците, а именно разглеждане на Техническите 

предложения, както следва:

1. Алпин билдинг ЕООД
2. Панов ЕООД
3. Алди Комерс груп ЕООД

В отсъствието на представители на фирмите участници, комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата.

Оценяването на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите 

участници се извърши съгласно обявения критерий за възлагане по публичното състезание, 

както следва:

Начин за определяне на оценката по показател П1 -  „Техническо предложение 

на участника за изпълнение на поръчката"

Оценката по показател „ГИ" се формира на базата на представените от всеки участник 

технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, 

на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Оценка по Показател П1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката" — максимална стойност -  50 точки. 

Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:

П1 =  КТП ,

където:

КТП е Качество на техническото предложение ГКТП  ̂ и представлява оценка на 

направеното от съответния Участник Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно 

нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните 

резултати от изпълнението, която оценка е основана на съпоставка на всички оценяеми 

оферти и при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на 

крайния продукт при оптимален разход на средства и време.



Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка 

на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което 

следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се 

изчислява по следната формула:

КТП = КТП1+КТП2+КТПЗ

където:

КТП1 - Подпоказател „Технологична последователност за и з п ъ л н е н и е до 20

т.

КТП2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката" -до 20 т.

КТПЗ- Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда" - до 10 т.

КТП - резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на 

Участниците по подпоказателите КТП1, КТП2 и КТПЗ, съгласно описаните в таблицата по - 

долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на 

изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и на разпоредбите на 

относимата нормативната уредба.

у ЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО \ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

Максималеь 

брой 

точки -50т.

КТП1- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максимален

брой

точки -  20т.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета поръчката, 

съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата 

спецификация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния



строеж -  предмет на поръчката, предвил неговите характеристики.

местоположение и спеиификиг а не са мерки от обш характер

(т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния 

обхват и характерни особености).

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е 

отчел както технологичните (произтичаши от предложената от него

технология'), така и организационните (свързани с ооганизаиията. 

предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - 

експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж 

- предмет на поръчката, по начин, който гарантира ефективно управление на 

сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително
)

йнформиране на обществеността за районите на работа и за планираната 

организация на трафика.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за 

избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, съобразена е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата спецификация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния
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местоположение и спеиификиг а не са мерки от обш характер
Г \

е,,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния 

обхват и характерни особености).

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е 

отчел както технологичните (произтичаши от предложената от него

технология). така и организационните (свързани с ооганизаиията. 

предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси -  

експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж 

- предмет на поръчката, по начин, който гарантира ефективно управление на 

сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително



информиране на обществеността за районите на работа и за планираната 

организация на трафика.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за 

избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала 

(инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на Участника, 

водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на 

работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и 

оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при 

-•'зпълнението.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира 

изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 

съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата 

спецификация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на 

изпълнение локазва нейната приложимост по отношение на конкретния
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строеж - поедмет на поръчката, предвид неговите характеристики.

местоположение и специфики, а не са мерки от обш характер

(т.е. f приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния

G v X & a  1 И  X a p a K / £ р Н И  G C u C ' S r i O C T i ' i) .

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - 

монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е 

отчел както технологичните (произтичаши от предложената от него

технология). така и организационните (свързани с ооганизаиията, 

предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - 

експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж 

- предмет на поръчката, по начин, който гарантира ефективно управление на 

сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително 

информиране на обществеността за районите на работа и за планираната 

организация на трафика.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за



избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-технически 

състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на 

навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при 

евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да 

повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и 

оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при 

изпълнението.

Допълнително Участникът предлага при реализацията на съответния 

обект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и

начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко
I

едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на съответния строеж 

(жилищни, търговски и др. обекти);

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, 

депониране на отпадъци).

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно уведомяване 

на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на 

електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти 

и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР по
■\QIIIOUMO PP

временно захранване, съобразени c технологията, последователността и 

времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен 

ритъм на засегнатите жители на квартала/други консуматори.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно 

отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното 

предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за 

извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения 

при изпълнението.

КТП1 = ................. т.

КТП2- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максимален

брой



точки -  20т

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода 

на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в 

периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е 

съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, 

отнася се за конкретния строеж - предмет поръчката (не такава, приложима 

към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни 

особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на конкретния строеж и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

( ажарна безопасност на съответния обект на строителна интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно- 

техническия си (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, 

посочил е начините за осъществяване на координация и за съгласуване на 

дейностите по между им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно възложеното 

строителство.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода 

на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в 

периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е 

'̂“ъобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, 

^отнася се за конкретния строеж - поедмет поръчката (не такава, приложима 

към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни 

особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на конкретния строеж и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност на съответния обект на строителна интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно- 

техническия си (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, 

посочил е начините за осъществяване на координация и за съгласуване на 

дейностите по между им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно възложеното



строителство.

Допълнително:

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни 

мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на 

резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, 

съобразно предвижданията на съответната Техническа спецификация.

- * За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена 

част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода 

на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в 

периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е 

съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, 

CT'-'SCP 33 mui/потимо гтппр-w — пп&лмрт на поръчката (не такава.
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приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и 

 ̂ Nрактерни особености), създава всички необходими условия за спазване на 

срока за изграждането на конкретния строеж и гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност на съответния обект на строителна интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно- 

техническия си (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, 

посочил е начините за осъществяване на координация и за съгласуване на 

дейностите по между им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно възложеното 

строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни



/

мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на 

резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, 

съобразно предвижданията на съответната Техническа спецификация.

Допълнително:

Предложената организация на работната сила е съобразена с 

предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж - 

предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което 

-Л явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на 

строителството. Представената организационната структура на персонала е в 

пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната площадка и са 

предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, 

предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за 

предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се 

проявят.

Ktll^ = ................. 7.

КТПЗ- МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Максимален

брой

точки -  1 От

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един 

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, както и повече от 5 

/пет/ допълнителни мерки - подробно описание на всички мерки.

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на 

строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на 

договора;

10

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените 

мерки



Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са посочени 

допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на 

строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на 

договора;

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените 

мерки или

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите, идентифицирани от Възложителя по 

време на изпълнението на договора.

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 5 /пет/ от 

посочените аспекти по време на изпълнението на договора.

5

.редвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са посочени 

допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на 

строителния процес върху посочените аспекти от Възложителя по време на 

изпълнението на договора;

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените 

мерки, или

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 4 /четири/ или 

по-малко от посочените аспекти по време на изпълнението на договора.

1

КТПЗ - ................. т.

\ За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват 

както следва:

„Аргументация/ Аргументирано" следва да се разбира обосновка на предложение, 

отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което съответства 

на конкретен елемент от предмета на поръчката и съставна част от предложението за 

изпълнението на СМР като част от настоящата поръчка, за който се отнася и предоставя 

описан мотив за избран вид/ метод/ начина или др. приложим подход с оглед доказване на 

изискваните характеристики;

„Добавена стойност" следва да се разбира предложение, което е адекватно на предмета на 

поръчката за конкретен елемент\ дейност или система, което не се изисква в техническите 

спецификации, но води до по-качествен продукт от дейност или извършено СМР и до 

подобряване функционалността и/или устойчивостта и/или естетическите характеристики на



обект и/или част от строежа и/или от система/елемент или извършена дейност.

„ Качествен ефект" има предложение, което демонстрира, че участникът който го прави е 

предвидил възможно най-качествените на пазара материали, оборудване и други продукти и 

артикули, които предлага да вложи в изпълнението на строежа. Предложил е предимствата и 

техническите характеристики на тези материали, оборудвани и/или други стоки, за да 

докаже, че са най-качествените на пазара. Предложил е как ще осигури качеството на 

изпълнението от строителна и технологична гледна точка, което следва да се направи като 

част от предмета на договора, предвидил е осъществяване на начини за контрол на

качеството на изпълненото от строителните работници, техника и механизация. От

предложението личи, че участникът е оферирал дори и най-дребните детайли, свързани с 

бъдещата реализация на договора в частта му относно изпълнението на СМР.

Оценките и констатациите на Техническите предложения на участниците са оформени в 

Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Въз основа на извършеното, Комисията РЕШИ:

I.Предлага на Възложителя да отстрани от участие в открита процедура с предмет

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско 

заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна "  следните участници:

1.Участникът АЛПИН БИЛДИНГ ЕООД на основание чл.107, т.2, б. „а" от ЗОП, поради това, 

че е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на

Възложителя, а именно:В техническото предложение не са представени МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА, които cbOTHOCMMM към пои'?ззт0Л КТП?- пово*мл което ппвлдожението 

за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията посочени в чл. 22 ал. 2, ал. 3, ал. 5, 

техническите спецификации, инвестиционния проект, нормативните уредби и указанията на 

Възложителя в настоящата документация.

Резултатът от извършеното оценяване на Техническите предложения е както следва:

1. Панов ЕООД

КТП1 - Подпоказател „Технологична последователност за изпълнение"- 20 т.

КТП2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката" - 20 т.

КТПЗ- Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда" - 10 т.

КТП - 50т.

2. Алди Комерс груп ЕООД
КТП1 - Подпоказател „Технологична последователност за изпълнение"- 20 т.



КТГ12 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката" 

КТПЗ- Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда" - 10

КТП -  50т.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _ Л

/ Тихомир Тим/в_

ЧЛЕНОВЕ: 1 ._______//_________ 2.

/ Тодор^Ц^митров / / Николай Байчев /

ЛМарина Драгрва / / Кирила Кирова /

Дата на съставяне:30.05.2018г.



Приложение 1

1. Алпин билдинг ЕООД

В „Предложение за изпълнение на поръчката" участника е представил "Техническо 

предложение" за изпълнение на поръчката, съгласно представения образец.

Участника е представил техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ 

I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна" както следва :

1. Гаранционните срокове на строежа

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката. - Приложение 3

3. Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение 1 .

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти- Приложение 2

5. Че са Запознати със съдържанието на проекто-договора и приемам клаузите в него.

6. Че Приемат срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти.

7. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации :

1. Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от

31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранции срокове за изпълнение на строително -  монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти.

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката -  отразяващ 

последователността на всички дейности, технологични процеси и етапи, необходими 

за изпълнението предмета на поръчката.

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в У  ПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница/гр.Варна"

3. Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение 1



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32аг по плана на кв.Виница,гр.Варна"

КТП1- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за 5 точки

Описание ДА НЕ

Предложената от Участника технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в 

предмета поръчката, съобразена, е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата спецификация по 

процедурата.

ДА

Изложените аргументи за приетата технологична 

последователност на изпълнение доказва нейната п р и л о ж и м о с т  

по отношение на конкретния строеж -  поедмет на поръчката. 

предвид неговите характеристики, местоположение и 

спеиисЬики. а не са мерки от обш характер (т.е..п р и л о ж и м и  къ м  

всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености).

ДА

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително - монтажните работи и тяхната последователност на 

изпълнение, Участникът е отчел както технологичните 

(произтичаши от предложената от него технология), така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за 

създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - 

експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж - поедмет на поръчката, по начин, който 

гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения.

ДА

Предложени са конкретни методи и начини за предварително 

информиране на обществеността за районите на работа и за 

планираната организация на трафика.

ДА

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на 

строителна механизация.

НЕ



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница/гр.Варна"

Допълнително (за 10 точки) са

посочени конкретни действия на персонала (инженерно- 

технически състав и изпълнителски екип/и) на Участника, 

водещи до осигуряване на навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени 

срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и 

доведе до занижаване на качеството

НЕ

Показана е обезпеченост на екипите със съответната 

механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева 

ангажираност при изпълнението.

ДА

Допълнително ( за 20 точки)

Участникът предлага при реализацията на съответния обект 

да използва конкретни, относими и приложими методи, техники 

и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за 

постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на 

съответния строеж (жилищни, търговски и др. обекти);

ДА

- ограничаване на замърсяването на околната среда и 

въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна 

и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

ДА-

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно 

уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при 

евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и 

комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с 

дейностите по изпълнение на възлаганите СМР по поръчката, 

включително и предложения за реализиране на решения за 

временно захранване, съобразени с технологията, 

последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел 

1 осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители |

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика” в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виницаггр.Варна"

на квартала/други консуматори.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и 

организационно отношение и гарантират техническите 

преимущества на конкретното предложение, респ; гарантират 

ефективно управление на сроковете за извършване на 

строителството и предотвратяване на възможни закъснения при 

изпълнението.

НЕ

За КТП1 „Технологична последователност за изпълнение" - 

отговаря на минималните изисквания на Възложителя

Предложението

КТП2- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За 5 точки

Описание ДА НЕ

Предложена е организация на строителната площадка, 

както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, като същата е съобразена с 

предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, 

отнася се за конкоетния стооеж - предмет поръчката (не такава.

ДА

приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на 

нейния обхват и характерни особености), създава всички 

необходими условия за спазване на срока за изграждането на 

конкретния строеж и гарантира осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност на съответния обект на строителна 

интервенция.

)



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Участникът е предложил организация на работата на 

инженерно-техническия си (ръководен) състав и на 

изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите 

по между им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно 

възложеното строителство.

ДА

Допълнително за 10 точки

За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и 

са предложени конкретни мерки и начини за контрол на 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.

НЕ

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

НЕ

Описани са техническите характеристики на основните 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат

ДА

Техническа спецификация.

* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати.

Допълнително за 20 точки

Предложената организация на работната сила е съобразена 

с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за 

конкретния строеж - предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики и особености, което се явява предпоставка за

НЕ



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Представената организационната структура на персонала е в 

пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната 

площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед 

обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се 

проявят.

НЕ

За КТП2 „Организация за изпълнение на поръчката" - Предложението отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя

КТПЗ- МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 10 точки

Сг;;;сс::; с̂ А А НЕ

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки 

един посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, 

както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки -  подробно 

описание на всички мерки.

НЕ

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния про.цес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора;

НЕ

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки

НЕ

За 5 точки

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са НЕ



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния, процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора;

НЕ

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки или

НЕ

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху аспектите, 

идентифицирани от Възложителя по време на изпълнението на 

договора.

НЕ

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 5 

/пет/ от посочените аспекти по време на изпълнението на 

договора.

НЕ

За 1 точка

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не 

са посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в 

сила:

НЕ

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти от 

Възложителя по време на изпълнението на договора; - не са 

предвидени

НЕ

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки-. -  не са предвидени или

НЕ

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 

4 /четири/ или по-малко от посочените аспекти по време на 

изпълнението на договора.

НЕ

За КТПЗ „Мерки за опазване на околната среда" - Предложението не отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията 

посочени в чл. 22 ал. 2. ал. 3, ал. 5, техническите спецификации.



Приложение 1

инвестиционния проект, нормативните уредби и указанията на Възложителя в 

настоящата документация

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти- Приложение 2

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика"  в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Елемент на плана ДА НЕ

1. Превантивен мониторинг

1.1. В плана са включени дейности по превантивен 

мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други 

методи по предложение на изпълнителя

ДА

1.2. Планът съдържа предложение за честота на 

мониторинг и периодичност на докладване

ДА

1.3. Предложената честота на мониторинг съответства на 

минимално изискуемата от Възложителя

ДА

1.4. Дейностите по превантивен мониторинг обхващат 

основните посочени от възложителя елементи на гаранционна 

отговорност

ДА

1.5. В плана са предвидени дейности за ранна диагностика 

на дефекти

ДА

1.6. Дейностите по превантивен мониторинг обхващат 

наблюдение на всички аспекти на нормалното функциониране 

и ползване на обекта

НЕ

2. Реакция при констатирани дефекти (коригиращи действия)

2.1. Предложението на участника съдържа описание на 

техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за 

мобилизация за осигуряване на реакция и отстраняване на 

констатирани дефекти.

НЕ

2.2. Предложеният срок за реакция от страна на участника 

съответства на максимално изискуемия от Възложителя

ДА
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„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

2.3. Предложеният срок за отстраняване на дефекти от 

страна на участника съответства на максимално изискуемия 

от Възложителя

ДА

2.4. Сроковете за реакция и отстраняване на дефекти са 

обосновани за всички елементи на гаранционна отговорност

НЕ

3. Комуникация с възложителя

3.1. Предложението на участника съдържа процедури за 

докладване на резултатите от превантивния мониторинг, 

регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки, 

оценка на рискове и препоръки за преодоляването им

НЕ

3.2. Предложените процедури са обвързани с предложните 

от участника дейности по превантивен мониторинг и 

коригиращи дейности

НЕ

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти - Предложението не съответства на минималните 

изисквания на Възложителя

5. Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемам клаузите в него.

6. Приемаме срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в чл. 22 ал. 

2, ал. 3. ал. 5, техническите спецификации, инвестиционния проект, 

нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата

документация и участника се отстранява от участие.
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„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в У ПИ I  -  за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

2. Панов ЕООД
В „Предложение за изпълнение на поръчката" участника е представил "Техническо 

предложение" за изпълнение на поръчката, съгласно представения образец.

Участника е представил техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ 

I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна" както следва :

1. Гаранционните срокове на строежа

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката. - Приложение 3

3. Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение 1 .

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти- Приложение 2

5. Че са Запознати със съдържанието на проекто-договора и приемам клаузите в него.

6. Че Приемат срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти.

7. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации :

1. Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от

31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранции срокове за изпълнение на строително -  монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти.

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката -  отразяващ 

последователността на всички дейности, технологични процеси и етапи, необходими 

за изпълнението предмета на поръчката.

3. Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение 1



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

КТП1- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за 5 точки

Описание ДА НЕ

Предложената от Участника технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в 

предмета поръчката, съобразена е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата спецификация по 

процедурата.

ДА

Изложените аргументи за приетата технологична 

последователност на изпълнение доказва нейната п р и л о ж и м о с т  

по отношение на конкретния строеж - предмет на поръчката.

ДА

предвид неговите характеристики, местоположение и 

спеиифики. а не са мерки от обш характер (т.е..приложими към 

всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености).

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително - монтажните работи и тяхната последователност на 

изпълнение, Участникът е отчел както технологичните 

(произтичаши от предложената от него технология). така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за 

създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - 

експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж - предмет на поръчката, по начин, който 

гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения.

ДА

Предложени са конкретни методи и начини за предварително 

информиране на обществеността за районите на работа и за 

планираната организация на трафика.

ДА

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

строителна механизация.

Допълнително (за 10 точки) са

посочени конкретни действия на персонала (инженерно- 

технически състав и изпълнителски екип/и) на Участника, 

водещи до осигуряване на навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени 

срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и 

доведе до занижаване на качеството

ДА

Показана е обезпеченост на екипите със съответната 

механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева 

ангажираност при изпълнението.

ДА

Допълнително (  за 20 точки)

Участникът предлага при реализацията на съответния обект 

да използва конкретни, относими и приложими методи, техники 

и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за 

постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на
n.OTDQTUMn r- r r~ \ r\C 3 'W  /'м/MnMIIIUM “П_ Г\ Г*Г\ О Г '1 /’ i /  пп O^OirrMV

ДА

- ограничаване на замърсяването на околната среда и 

въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна 

и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

ДА

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно 

уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при 

евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и 

комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с 

дейностите по изпълнение на възлаганите СМР по поръчката, 

включително и предложения за реализиране на решения за 

временно захранване, съобразени с технологията,

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел 

осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители 

на квартала/други консуматори.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и 

организационно отношение и гарантират техническите 

преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират 

ефективно управление на сроковете за извършване на 

строителството и предотвратяване на възможни закъснения при 

изпълнението.

ДА

За КТП1 „Технологична последователност за изпълнение" - 

отговаря на изискванията на Възложителя и се оценява с 20 точки

Предложението

КТП2- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За 5 точки

| Описание ДА НЕ

Предложена е организация на строителната площадка, 

както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, като същата е съобразена с 

предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, 

отнася се за конкоетния строеж - предмет поръчката (не такава, 

приложима към всяка една поръчка за СМРбе з  значение на 

нейния обхват и характерни особености), създава всички 

необходими условия за спазване на срока за изграждането на 

конкретния строеж и гарантира осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и

ДА

\



Приложение 1

,,Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

пожарна безопасност на съответния обект на строителна 

интервенция.

Участникът е предложил организация на работата на 

инженерно-техническия си (ръководен) състав и на 

изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите 

по между им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно 

възложеното строителство.

ДА

Допълнително за 10 точки

За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и 

са предложени конкретни мерки и начини за контрол на 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.

ДА

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

ДА

П п м с а и м  /-Я TOVUMUOI-'W-MTO УЯПЖГГРПИГТМКМ НЯ nrHCIRHMTfi

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на съответната 

Техническа спецификация.

ДА

* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена част от дефинирана 

дейносткоято може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати.

Допълнително за 20 точки

Предложената организация на работната сила е съобразена 

с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв,Виница,гр.Варна"

конкретния строеж - предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Представената организационната структура на персонала е в 

пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната 

площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед 

обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се 

проявят.

ДА

За КТП2 „Организация за изпълнение на поръчката" - Предложението отговаря на 

изискванията на Възложителя и се оценява с 20 точки

КТПЗ- МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За ю  точки

Описание ДА НЕ

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки 

един посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, 

както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки -  подробно 

описание на всички мерки.

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора;

ДА

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 " Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

За 5 точки

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са 

посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора;

ДА

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки или

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху аспектите, 

идентифицирани от Възложителя по време на изпълнението на 

договора.

ДА

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 5 

/пет/ от посочените аспекти по време на изпълнението на 

договора.

ДА

За 1 точка

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не 

са посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в 

сила:

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти от 

Възложителя по време на изпълнението на договора; - не са 

предвидени

ДА

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. - не са предвидени или

ДА

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 

4 /четири/ или по-малко от посочените аспекти по време на 

изпълнението на договора.

ДА

За КТПЗ „Мерки за опазване на околната среда" - Предложението 

изискванията на Възложителя и се оценява с 10 точки

отговаря на



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв>32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

КТП = КТП1 + КТП2+КТПЗ= 50 точки

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти- Приложение 2

Елемент на плана ДА НЕ

4. Превантивен мониторинг

4.1. В плана са включени дейности по превантивен 

мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други 

методи по предложение на изпълнителя

ДА

4.2. Планът съдържа предложение за честота на 

мониторинг и периодичност на докладване

ДА

4.3. Предложената честота на мониторинг съответства на 

минимално изискуемата от Възложителя

ДА

4.4. Дейностите по превантивен мониторинг обхващат 

основните посочени от възложителя елементи на i арсжцииннс! 

отговорност

ДА

4.5. В плана са предвидени дейности за ранна диагностика 

на дефекти

ДА

4.6. Дейностите по превантивен мониторинг обхващат 

наблюдение на всички аспекти на нормалното функциониране 

и ползване на обекта

ДА

5. Реакция при констатирани дефекти (коригиращи действия)

5.1. Предложението на участника съдържа описание на 

техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за 

мобилизация за осигуряване на реакция и отстраняване на 

констатирани дефекти.

ДА
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5.2. Предложеният срок за реакция от страна на участника 

съответства на максимално изискуемия от Възложителя

ДА

5.3. Предложеният срок за отстраняване на дефекти от 

страна на участника съответства на максимално изискуемия 

от Възложителя

ДА

5.4. Сроковете за реакция и отстраняване на дефекти са 

обосновани за всички елементи на гаранционна отговорност

ДА

6. Комуникация с възложителя

6.1. Предложението на участника съдържа процедури за 

докладване на резултатите от превантивния мониторинг, 

регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки, 

оценка на рискове и препоръки за преодоляването им

ДА

6.2. Предложените процедури са обвързани с предложните 

от участника дейности по превантивен мониторинг и 

коригиращи дейности

ДА

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти - Предложението съответства на изискванията на 

Възложителя

Zfm o a i  IUJMcJ I Lblvl С Ь С  С Ь Д ь р ж о м и с  I и  н а  I 1 u _,qui u e u j j a  v\ м р ш с ш а п  К Л а у * З и Т с  d  п с Г О .

6. Приемаме срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Техническото предложение отговаря на изискванията посочени в чл. 22 

ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 5, техническите спецификации, инвестиционния проект, 

нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата 

документация и се оценява с КТП = КТП1 + КТП2+КТПЗ = 50 точки



Приложение 1

3. Алди Комерс груп ЕООД
В „Предложение за изпълнение на поръчката" участника е представил "Техническо

предложение" за изпълнение на поръчката, съгласно представения образец.

Участника е представил техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ 

I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр,Варна" както следва :

1. Гаранционните срокове на строежа

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката. - Приложение 3

3. Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение 1 .

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти- Приложение 2

5. Че са Запознати със съдържанието на проекто-договора и приемам клаузите в него.

6. Че Приемат срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти.

7. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации :

1. Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от

31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранции срокове за изпълнение на строително - монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти.

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката -  отразяващ 

последователността на всички дейности, технологични процеси и етапи, необходими 

за изпълнението предмета на поръчката.

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика"  в УПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

3. Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение 1



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв,32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

КТП1- ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за 5 точки

Описание ДА НЕ

Предложената от Участника технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в 

предмета поръчката, съобразена е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата спецификация по 

процедурата.

ДА

Изложените аргументи за приетата технологична 

последователност на изпълнение доказва нейната гюиложимост 

по отношение на конкретния строеж - предмет на поръчката, 

предвид неговите характеристики, местоположение и 

спеиисЬики. а не са меоки от обш характер Ст.е..п р и л о ж и м и  към 

всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

характерни особености).

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително -  монтажните работи и тяхната последователност на 

изпълнение, Участникът е отчел както технологичните 

(пооизтичаши от предложената от него технология), така и 

организационните (свързани с организацията, предвиждана за 

създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - 

експертни и технически) зависимости между работите на 

конкретния строеж - предмет на поръчката, по начин, който 

гарантира ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни закъснения.

ДА

Предложени са конкретни методи и начини за предварително 

информиране на обществеността за районите на работа и за 

планираната организация на трафика.

ДА

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на 

строителна механизация.

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Допълнително (за 10 точки) са

посочени конкретни действия на персонала (инженерно- 

технически състав и изпълнителски екип/и) на Участника, 

водещи до осигуряване на навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени 

срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и 

доведе до занижаване на качеството

ДА

Показана е обезпеченост на екипите със съответната 

механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева 

ангажираност при изпълнението.

ДА

Допълнително ( за 20 точки)

Участникът предлага при реализацията на съответния обект 

да използва конкретни, относими и приложими методи, техники 

и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за 

постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на 

съответния строеж (жилищни, търговски и др. обекти);

ДА

- ограничаване на замърсяването на околната среда и 

въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна 

и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

ДА

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно 

уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при 

евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и 

комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с 

дейностите по изпълнение на възлаганите СМР по поръчката, 

включително и предложения за реализиране на решения за 

временно захранване, съобразени с технологията, 

последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел 

осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница/гр.Варна"

на квартала/други консуматори.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и 

организационно отношение и гарантират техническите 

преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират 

ефективно управление на сроковете за извършване на 

строителството и предотвратяване на възможни закъснения при 

изпълнението.

ДА

За КТП1 „Технологична последователност за изпълнение" - 

отговаря на изискванията на Възложителя и се оценява с 20 точки

Предложението

КТП2- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За 5 точки

Описание ДА НЕ

Предложена е организация на строителната площадка, 

както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, 

включително на доставките и складирането на материалите и 

строителните продукти, като същата е съобразена с 

предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, 

отнася се за конкоетния строеж -  поелмет поръчката (не такава.

ДА

приложима към всяка една поръчка за СМРбе з  значение на 

нейния обхват и характерни особености), създава всички 

необходими условия за спазване на срока за изграждането на 

конкретния строеж и гарантира осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност на съответния обект на строителна 

интервенция.



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение” кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Участникът е предложил организация на работата на 

инженерно-техническия си (ръководен) състав и на 

изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите 

по между им и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно 

възложеното строителство.

ДА

Допълнително за 10 точки

За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и 

са предложени конкретни мерки и начини за контрол на 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

спазване на изискванията за качество на завършения обект на 

строителство.

ДА

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

ДА

Описани са техническите характеристики на основните 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на съответната 

Техническа спецификация.

ДА

* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати.

Допълнително за 20 точки

Предложената организация на работната сила е съобразена 

с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за 

конкретния строеж - предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики и особености, което се явява предпоставка за

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I  - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

качественото и срочно изпълнение на строителството. 

Представената организационната структура на персонала е в 

пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната 

площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед 

обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се 

проявят.

ДА

За КТП2 „Организация за изпълнение на поръчката" - Предложението отговаря на 

изискванията на Възложителя и се оценява с 20 точки

КТПЗ- МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 10 точки

Описание ДА НЕ

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки 

един посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, 

както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки - подробно 

описание на всички мерки.

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора;

ДА

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки

ДА

За 5 точки

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не са ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в сила:

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора;

ДА

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки или

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху аспектите, 

идентифицирани от Възложителя по време на изпълнението на 

договора.

ДА

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 5 

/пет/ от посочените аспекти по време на изпълнението на 

договора.

ДА

За 1 точка

Предвидени са мерки за опазване на околната среда; като не 

са посочени допълнителни мерки, но едно от следните не е в 

сила:

ДА

- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти от 

Възложителя по време на изпълнението на договора; - не са
n n o n D M п о и м
• *г '  '-1-1 — * *1-1 —  •* *

ДА

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. -  не са предвидени или

ДА

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда само по 

4 /четири/ или по-малко от посочените аспекти по време на 

изпълнението на договора.

ДА

За КТПЗ „Мерки за опазване на околната среда" - Предложението 

изискванията на Възложителя и се оценява с 10 точки

отговаря на



Приложение 1

КТП = КТП1 + КТП2+КТПЗ= 50 точки

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виницаггр.Варна"

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените обекти- Приложение 2

Елемент на плана ДА НЕ

7. Превантивен мониторинг

7.1. В плана са включени дейности по превантивен 

мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други 

методи по предложение на изпълнителя

ДА

7.2. Планът съдържа предложение за честота на 

мониторинг и периодичност на докладване

ДА

7.3. Предложената честота на мониторинг съответства на 

минимално изискуемата от Възложителя

ДА

7.4. Дейностите по превантивен мониторинг обхващат 

основните посочени от възложителя елементи на гаранционна 

отговорност

ДА

7.5. В плана са предвидени дейности за ранна диагностика 

на дефекти

ДА

7.6. Дейностите по превантивен мониторинг обхващат 

наблюдение на всички аспекти на нормалното функциониране 

и ползване на обекта

ДА

8. Реакция при констатирани дефекти (коригиращи действия)

8.1. Предложението на участника съдържа описание на 

техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за 

мобилизация за осигуряване на реакция и отстраняване на 

констатирани дефекти.

ДА

8.2. Предложеният срок за реакция от страна на участника 

съответства на максимално изискуемия от Възложителя

ДА



Приложение 1

„Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за

детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

8.3. Предложеният срок за отстраняване на дефекти от 

страна на участника съответства на максимално изискуемия 

от Възложителя

ДА

8.4. Сроковете за реакция и отстраняване на дефекти са 

обосновани за всички елементи на гаранционна отговорност

ДА

9. Комуникация с възложителя

9.1. Предложението на участника съдържа процедури за 

докладване на резултатите от превантивния мониторинг, 

регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки, 

оценка на рискове и препоръки за преодоляването им

ДА

9.2. Предложените процедури са обвързани с предложните 

от участника дейности по превантивен мониторинг и 

коригиращи дейности

ДА

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на

изпълнените обекти - Предложението съответства на минималните изисквания 

на Възложителя

5. Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемам клаузите в него.

6. Приемаме срока на валидност на офертата да бъде 150 календарни считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Техническото предложение отговаря на изискванията посочени в чл. 22 

ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 5, техническите спецификации, инвестиционния проект, 

нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата 

документация и се оценява с КТП = КТП1 + КТП2+КТПЗ = 50 точки



ДП
б а р н а .  кв.Винииа, ул."Лазуо"№ 2 тел. 052/  342301: 342586 е -  

mail:dg_23iglika@abv. Ьд

П Р О Т О К О Л

от Заседание №1 на Комисията,

назначена със Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 "Иглика" по публично 

състезание с предмет „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в 

УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна"

Днес, 25.04.2018г. /сряда/ в изпълнение на Решение 37/26.03.2018г. на директора на 

ДГ №23 "Иглика" за откриване на публично състезание за избор на изпълнител на 

горепосочената обществена поръчка и Заповед №329/25.04.2018г. на директора на ДГ №23 

"Иглика", Комисията в състав:

Председател: Тихомир Тимов - Началник отдел ОИ, дирекция ИИБ, община Варна, с 

професионална квалификация инженер ОВК и съгласно договор с №50/25.04.2018 

Основни членове:

Тодор Димитров - Гл. експерт ВиК, дирекция ИИБ, община Варна, с професионална 

квалификация инженер ВиК и съгласно договор с №52/25.04.2018

Николай Байчев - Техник, инвеститорски контрол, ОП ИП, община Варна с професионална 

квалификация техник-инвеститорски контрол и съгласно договор с №51/25.04.2018 

Марина Драгова - Гл. експерт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

експерт обществени поръчки и съгласно договор с №53/25.04.2018

Кирила Кирова -  Юрисконсулт ОбП, ОП ИП, община Варна, с професионална квалификация 

право и съгласно договор с №54/25.04.2018

се събра в Ю '00 часа в в сградата на детска градина №23 "Иглика", на адрес: гр. Варна, кв. 

Виница, ул. "Лазур" № 2 за провеждане на публичното състезание.

Съгласно изискванията на чл.103, ал. 1 от ЗОП кворумът и квалификацията на 

комисията по поръчката са налице.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с изискванията на 

тръжната документация и оповести списъка с подадените оферти по реда на тяхното 

постъпване:

1. Алпин билдинг ЕООД - №182 / 24.04.2018г,
2. Панов ЕООД - №184 / 24.04.2018г.
3. Алди Комерс груп ЕООД - №185/ 24.04.2018г.



След като се запознаха с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на комисията 

попълниха и подписаха декларациите, изисквани по чл.103, ал. 2 отЗОП.

На заседанието на комисията присъства Радуш Василев - представител на ПАНОВ

ЕООД.

Офертните документи на участниците са представени в непрозрачна опаковка, 

запечатана и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. На основание чл.54, 

ал.З от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП, най-малко трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На 

основание чл.54, ал.5 от ППЗОП документите бяха разписани и от един представител на 

участниците, присъствали на отварянето, различни от участника, подал оферта.

С това приключи публичната част на заседанието.

В отсъствие на представители на участниците се пристъпи към проверка на 

комплектността на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на допуснатите 

участници съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП и Условията по публичното състезание.

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените документи и 

спазване условията по поръчката, а именно:

1. Участникът Алпин билдинг ЕООД е представил:

1.Техническо предложение Да

2. Ценово предложение - отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри"

Да

3. Опис на представените документи Да

4. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП )

* В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени  

обекти-строителство от чиито описание не става ясно дали  

попадат в обхвата на минималните изисквания на 

Възложителя за изпълнено строителство, а именно: ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 

модернизация и/или разширение и/или рехабилитация

Да*

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника или лицето,

неприложимо



което представлява участниците в обединението, съгласно договора 

за създаване на обединението - нотариално заверено (е оригинал)

6. Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Не

7. Заявление за участие Да

2. Участникът Панов ЕООД е представил:

1.Техническо предложение Да

2. Ценово предложение - отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри"

Да

3. Опис на представените документи Да

4. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП )

Да

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника или лицето, 

което представлява участниците в обединението, съгласно договора 

за създаване на обединението - нотариално заверено (е оригинал)

неприложимо

6. Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Да

7. Заявление за участие Да

3. Участникът Алди Комерс груп ЕООД е представил:

1.Техническо предложение Да

2. Ценово предложение - отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри"

Да

3. Опис на представените документи Да

4. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП )

* В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени 

обекти-строителство от чиито описание не става ясно дали

да*



попадат в обхвата на минималните изисквания на 

Възложителя за изпълнено строителство, а именно: ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 

модернизация и/или разширение и/или рехабилитация

5, Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника или лицето, 

което представлява участниците в обединението, съгласно договора 

за създаване на обединението - нотариално заверено (в оригинал)

неприложимо

6. Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Да

7. Заявление за участие Да

Комисията констатира следните отклонения и неспазени изисквания по чл.54, ал. 7 от 

ППЗОП и чл.17 от документацията за участие :

1. Участникът Алпин билдинг ЕООД е представил ЕЕДОП за който:

-В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени обекти-строителство от чиито 

описание не става ясно дали попадат в обхвата на минималните изисквания на Възложителя 

за изпълнено строителство, а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация 

-Не е представил Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП

2. Участникът Алди Комерс груп ЕООД е представил ЕЕДОП за който:

-В част IV, Раздел В, т. 1а)-участника е посочил изпълнени обекти-строителство от чиито 

описание не става ясно дали попадат в обхвата на минималните изисквания на Възложителя 

за изпълнено строителство, а именно: ново строителство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация

Въз основа на извършеното, Комисията

РЕШИ:

I. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП да уведоми участниците в публично състезание с 

предмет „Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за



детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница,гр.Варна ", като им изпрати 

протокола от първото заседание на комисията във връзка с наличието и редовността на 

представените от тях документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП дава възможност на участниците, при които е 

констатирана липса на документи и/или несъответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и/или друга нередовност 

включително фактическа грешка да ги представят допълнително в срок 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на настоящия протокол, в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в Документацията за участие в откритата поръчка, като същите могат 

да предоставят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или променена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от частника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, 

когато това не води до промяна на Техническото предложение. Когато промените се отнасят 

до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника.

III. Да проведе следващо заседание, на което да се разгледат допълнително представените 

документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.

ПОДПИСИ:

П РЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. / л \
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2 . / м ч у у

/ Николай Байчев /
.   ̂ /)

3 .

/ Кирила Кирова /

Дата на съставяне:04.05.2018г


