ПРОТОКОЛ
за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по
възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава
XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН“., открито с обява на директора на ПГТТ”Христо
Ботев” № 1 от 20.05.2019г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на
възложителя на интернет адрес: http://sop.bg/pgttsm-740/ - профил на купувача, за която
обява на Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва:
информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на
стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9088403 и информация за удължаване
на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9088706
Днес, 03.06.2019 г. , в 17:00 часа, в учителска стая на втория етаж на сградата на
ПГТТ”Христо Ботев”, находяща се в гр. Смолян, ул. "Тракия"13, в изпълнение на заповед №
РД 07-572/03.06.2019 г. на директора на ПГТТ”Христо Ботев” се събра комисия в следния
състав:
Председател:
Инж. Пламенка Вягова - ЗДУПД.
Членове:
1. Инж. Владимир Моллов – учител
2. Инж. Петя Йончева – външен експерт
3. Милена Хаджиева – правоспособен юрист.
4. Съби Чаушев – огняр;
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:
1.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и
протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
2. На база на получения списък на участниците в производството и представените
оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.
3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените
оферти следните констатации:
3.1. Регистрирани предложения - 2 (две) оферти, както следва:
Наименование на участника

„РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
адрес: гр. Смолян,
ул. Бяло море № 28
„ТЕРМО БИЛД“ООД
адрес: гр. Смолян,
ул. Дичо Петров № 26

Регистрационен номер, дата
и час на получаване на
офертата

рег. № 1288
30.05.2019 г. 15:05 ч.

рег. № 1310
03.06.2019 г. 16:21 ч.

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок.
3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост.

4. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участника
„ТЕРМО БИЛД“ ООД – Тодор Дангалов – управител и Христо Дангалов – редовно
упълномощен от управителя на дружеството Чавдар Брайчев.
5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в
предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За всяка оферта се изпълниха
следните действия: Комисията обяви съдържанието на офертата, ценовото и техническото
предложение, като последното се подписа от трима от членовете на комисията и се предложи
по един от присъстващите представители на участник да подпише техническото предложение
на другия участник, което право беше упражнено от упълномощения представител на
участника „ТЕРМО БИЛД“ ООД - Христо Дангалов, който подписа - Предложение за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя, изготвено съгласно Образец № 7 и приложените към него линеен график и
диаграма на работната ръка. С извършването на горепосочените действия приключи
публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията
продължи работата си в закрито заседание.
6. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ:
Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно
чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите,
съдържащи се в офертата на участника (установяване на съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на техническото
предложение и на ценовото предложение с предварително обявените условия), оценка и
класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните
констатации:
6.1. „РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи,
Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно
Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена
съгласно Образец №4, и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5,
като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите
мерки за надеждност и документ за създаване на обединение.
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за
подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с
критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка
и Раздел III „Изисквания към участниците - „критерии за подбор“ от Изисквания
към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане,
оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна
част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената
поръчка, както следва: - Удостоверил е своята годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е извършена
справка в Централния професионален регистър на строителя на интернет
страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/),
включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях
категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния

професионален регистър на строителя - V група (отделни видове строителни и
монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008), както следва: 43.22 Изграждане на водопроводни и канализационни, отоплителни и климатични
инсталации, 43.29 Изграждане на други инсталации, съгласно Удостоверение №
V – ТV 007143.
 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2,
и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП,
изготвена съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията
към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на
обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците - лично
състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата.
Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на
производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата
за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице
никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП.
 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и
чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация
по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата
на други основания за изключване, които са предвидени в националното
законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата
за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените
от възложителя условия:
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите
приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд, изготвена съгласно Образец № 8.
Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно
Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за строителния
обект и анализни цени.
Оферта по същество:
- Цена за изпълнение на поръчката: 89 521, 19 лева /словом осемдесет и девет хиляди
петстотин двадесет и един лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС.
 Ценови показатели:
 Часова ставка - 4.50 лева/час.
 Допълнителни разходи за труд - 85 %.
 Допълнителни разходи за механизация - 50 %.
 Доставно-складови разходи - 5 %.
 Печалба - 10 %.
 Срок за изпълнение на поръчката: 60 /словом шестдесет/ календарни дни, считани от
датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
 Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
 Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи

предвижданията на участника за организация и изпълнение на поръчката - дейности и
ресурси, както следва:
Подготвителен етап:
- Подробен оглед и запознаване с обекта на работния персонал.
Техническия персонал пуска заявка за съоръженията към главните доставчици, като:
- Водогреен котел
- Нафтова горелка
- Затворен разширителен съд
- Фукс котел
- Помпи
- Фланци
- Спирателна арматура и др.
- Черна безшевна преизолирана тръба с РЕ покритие, колена, муфи и др.
- Черна стоманена тръба
- Стоманена конструкция
Демонтажни работи:
- Инструкция за безопасност свързана с демонтажните работи
- Подготовка за демонтажи
- Почистване на работната площадка
- Изключване и обезопасяване на всички токове от и към съоръженията за демонтаж
- Уведомяване и молба за присъствие на служители от „ПБ“ поради демонтажа на
нафтопровода в котелното.
- Спиране и прекъсване на нафтопровода към горелката
- Спиране и откачване на водата в котелното
- Спиране на крановете на отоплителната инсталация в абонатната станция на учебния
корпус
- Източване на водата само от външния тръбопоровод, свързващ котелното с абонатната
станция.
Работния персонал започва демонтажните работи като разкача:
- Фланцови връзки
- Спирателна арматура
- Циркулационни помпи
- Тръбни връзки
- Фукс котли
- Нафтови горелки
- Водогрейни котли.
Всички стари съоръжения се преместват на определеното място, всичко се сортира; махане на
стоманени капаци и отваряне на канал за външния топлопровод; демонтиране на тръбите;
демонтиране на стоманена конструкция; изчистване на целия канал; изчистване на работната
площадка.
Доставни и монтажни работи:
В този етап доставните и монтажни работи ще вървят паралелно. Доставка от техническия
персонал на:
- преизолираните тръби с РЕ покритие, колена и муфи;
- работния персонал започва монтирането на същите в канала
- монтирането става в следната последователност: 1. Полагане на тръбите в каналите; 2.
Електродъгово заваряване на тръбите една за друга; 3. Проверка на заварката за дефекти
- важно След монтирането на тръбите в канала те се затапват по отделно и се подлагат на
хидравлична проба.
- Заварките се минизират веднъж, изчаква се първия слой да изсъхне /24 ч/ и се минизира
втори път. След окончателното изсъхване се полага РЕ покритието/муфата/, след
полагане на муфата се изпълва с изолиращия материал РЕ.
- Връщане и монтиране на стоманобетоновите капаци върху канала;

-

-

-

Превързване на тръбите в абонатната станция към водоразпределител и водосъбирател.
Техническия персонал доставя водогрейния котел и нафтова горелка, същият се
намества на мястото му;
Техническия персонал доставя ЗРС, същият се намества на мястото му;
Техническия персонал доставя помпи, спирателна арматура с фланци и др. Същите се
оформят на място като помпени възли в последователност спирателен кран, помпа,
възвратна клапа възвратен кран и се поставят на местата им.
Доставя и обикновените стоманени тръби за свързването на съоръженията.
Работния персонал започва монтажните работи със свързването на котела с
разширителния съд посредством стоманените тръби.
Подвързват е предпазните вентили по налягане към котела.
Монтира се автоматичната група за допълване на инсталацията и термометрите за
индикация на температурата.
Монтират се тръбите за свързване на котела с помпения възел
Доставя се фукса на котела след което се свързва към котела и се прикачва към
нафтопровода.
Проби наладки и пуск
Прави се наново хидравлична проба на котелното и външен топлопровод
Окабеляват се помпите и нафтовата горелка
При сполучливи единични проби на съоръженията се прави наладка на нафтовата
горелка и се пристъпва към топла 72 часова проба.

Като приложения са представени:
Линеен график;
Диаграма на работната ръка;
Извод за съответствието на офертата на участника с ппедвапително обявените
условия:
Техническо предложение:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към
него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя
максимална времева продължителност на строителството на обекта. Представената програма
обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетена е
спецификата и местоположението на обекта, описана е технологичната последователност за
изпълнение, както и подготвителните дейности, които ще се изпълнят. В предложението на
участника за изпълнение на поръчката се съдържа описание на организационните и
строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на
видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка и техническите
спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на
изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и
отделни видове строителни работи. Налице е представяне на последователността на
изпълнението на всеки вид строителни работи, с представяне на: - подход, взаимна обвързаност
на дейностите, времетраене и срок, разпределение на ресурсите – технически и работен
персонал и предвижданите за влагане материали. Представена е предвижданата организация и
мобилизация още в етапа на подготвителни дейности на използваните от участника ресурси,
разписани са задълженията на техническия и изпълнителският състав, като е представено
разпределението му по видове дейности. Предвижданията са приложими за конкретния строеж
- предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Представеният от
участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи, необходими за
изпълнение на обекта и съдържащи се в Количествената сметка, като за всяка от работите са
изложени предвидените мярка, количество, продължителност с начална дата и край. Същият е

придружен с Диаграма на работната ръка. Предложената организация за изпълнение на
поръчката и линейния календарен план обосновават предложения от участника срок за
изпълнение.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на
противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение
на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и
представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
Ценово предложение:
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов
ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му
предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от
възложителя методика за оценка на офертите.
6.2. „ТЕРМО БИЛД“ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи,
Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,
Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно
Образец № 2, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвени
съгласно Образец № 3, Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени
съгласно Образец №4, и Декларации по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5,
като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите
мерки за надеждност и документ за създаване на обединение.
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за
подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с
критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка
и Раздел III „Изисквания към участниците - „критерии за подбор“ от Изисквания
към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане,
оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна
част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената
поръчка, както следва: - Удостоверил е своята годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е извършена
справка в Централния професионален регистър на строителя на интернет
страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/ ),
включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях
категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя - V група (отделни видове строителни и
монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008), както следва: 43.11 Събаряне и разрушаване, 43.12 Земни работи, 43.13 Сондиране и пробиване,
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни мрежи, 42.99 Строителство на други съоръжения,
некласифицирани другаде, 43.91 Покривни работи, 42.21 Строителство на

преносни и разпределителни тръбопроводи, 42.91 Строителство на
хидротехнически съоръжения, 43.99 Други специализирани строителни дейности,
некласифицирани другаде, 43.21 Изграждане на електрически инсталации, 43.22
Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични
инсталации, 43.29 Изграждане на други инсталации, 43.31 Полагане на мазилки,
3.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи, 43.33 Полагане на облицовки и
настилки,43.34 Боядисване и стъклопоставяне, 43.39 Други довършителни
строителни дейности, съгласно Удостоверение № V – ТV 011213.
 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2,
и Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП,
изготвени съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията
към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на
обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците - лично
състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата.
Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на
производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата
за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице
никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП.
 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации по чл.3, т.8 и
чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 4, и Декларации
по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвени съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата
на други основания за изключване, които са предвидени в националното
законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата
за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените
от възложителя условия:
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите
приложения към него, и Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд, изготвени съгласно Образец № 8.
Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно
Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за строителния
обект и анализни цени.
Оферта по същество:
- Цена за изпълнение на поръчката: 85 644, 24 лева /словом осемдесет и пет хиляди
шестстотин четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС.
 Ценови показатели:
 Часова ставка - 5.00 лева/час.
 Допълнителни разходи за труд - 100 %.
 Допълнителни разходи за механизация - 40 %.
 Доставно-складови разходи - 10 %.
 Печалба - 10 %.
 Срок за изпълнение на поръчката: 31 /словом тридесет и един/ календарни дни, считани
от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

 Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
 Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи
предвижданията на участника за организация и изпълнение на поръчката - дейности и
ресурси, както следва:
Нормативна рамка при изпълнение на обществената поръчка – изброени са
нормативните актове, които ще се спазват при изпълнението на обществената поръчка.
I.
Уводна част. Начин за изпълнение на строежа.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА
3. ЗАПОЗНАВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
4. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЕКТА
4.1. Съществуващо положение
4.2.Технологично решение
II.
Последователност на предвижданите дейности съгласно техническата
документация и спецификации, покриващи всички аспекти на изпълнението.
Представен е анализ и оценка на обстоятелствата и фактите, които са взети
предвид при изготвяне на строителната програма и линейния график.
Основни дейности при изпълнение на СМР:
- Подготовка на строителна площадка
- Доставка на материали
- Осигуряване на необходимата техника и механизация
- Осигуряване на ключов персонал
- Осигуряване на изпълнителски състав
- Същинско строителство
- Осигуряване на контрола на качеството на строителните материали, контрола при
транспортиране и съхранение, контрола по време на изпълнение на СМР
- Опазване на околната среда
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
- Осигуряване на противопожарна безопасност.
1. Обхват и дейности за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката.
Дейности необходими за изпълнение предмета на поръчката. Подготвителни
дейности – въвеждане на временна организация за безопасност, разчистване на
строителна площадка; същински строителни дейности, оформяне на необходимата
документация и предаване на възложителя.
2. Описание на видовете СМР, предлаганата технология на изпълнението на
видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.
- Последователност:
- подготвителни работи;
- Демонтажни работи – фуксове и котли;
- СМР – тръби и фитинги, циркулационни помпи, предпазна и регулираща арматура,
разширителен съд, котел и фукс, окабеляване, табло за управление
- Пусково наладъчни работи
- Предаване на строежа
- Гаранционно обслужване.
Участникът е описал основните принципи, които ще се спазват при изпълнението.
III.
Технологии за извършване на дейностите в тяхната технологична
последователност и обвързаност
1. Първи етап: Подготвителни работи и организиране на доставките. Представени
са предвижданията за изпълнение на: - подготовка на строителна площадка,
обезопасаявянето и, мерки по опазване на околната среда, приобектов склад, места
за извозване на земни маси и строителни отпадъци, ограждения, сигнализация,

заснемане, осигуряване на електрозахранване, водоснабдяване и съблекални, както
и организиране на доставките.
2. Втори етап: Демонтажни работи. Представени са предвижданията за демонтаж на
фуксове, обезпеченост – общ работник, лека механизация включваща: - тръбно
скеле, стълба, перфоратор, ъглошлайф, разклонител и прес-машина. Демонтаж на
горелките, на ел. връзки, източване на инсталацията и демонтаж на котлите.
Обезпеченост – общ работник, монтажник ОВК и заварчик, ползващи лека
механизация и заваръчна техника, включваща: - електрожен, апарат за газопламъчно заваряване, апарат за газо-пламъчно рязане.
3. Трети етап: Строително – монтажни работи. Представен е подробно начинът за
изпълнение на предвидените за изпълнение СМР, включително последователност,
период за изпълнение на всяка дейност, ресурсна обезпеченост – човешки ресурс и
механизация.
4. Четвърти етап: Проби и изпитвания. Представен е подробно начинът за
изпълнение, последователност, период за изпълнение на всяка дейност, ресурсна
обезпеченост – човешки ресурс и механизация.
5. Пети етап: Демобилизационни дейности
6. Шести етап: Предаване на строежа
7. Седми етап: Гаранционно обслужване. Предложения гаранционен срок е 60
месеца.
IV.
Материали, предвидени за влагане ва строежа.
Контрол качеството на материалите:
- Описание на мерките за контрол на качеството
- Осигуряване контрола на качеството на материалите
- Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите
- Описание на мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на
материалите
- Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на
качеството при изпълнението на СМР
- Контрол при съхранение на документацията
В табличен вид са представени материалите, които ще се вложат в строежа с посочване на
вид продукт/материал, описание на продукта за влагане и посочване на
производител/доставчик.
V.
Техническа обезпеченост, в т.ч. механизацията, която ще се използва при
различните дейности
- Действия за контрол върху строителни машини и оборудване
- Действия при ремонт
- План за действия при авария на техника
- План за действия при унищожено оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп
- Контрол на използването на строителната техника и автотранспорта
Участникът е представил списък на оборудването, което ще се използва от съответните
служители. Представени са инструментите, с които са оборудвани:
монтажници ОВК и монтажник КИПиА – списък на леката механизация; Заварчик –
списък заваръчната техника.
Представена е и диаграма на механизацията.
VI.
Ресурсна обезпеченост, в т.ч. човешки ресурс, необходим за изпълнение на
строежа.
Участникът подробно е описал правата и задълженията на ангажираните лица на
следните нива:

1. Ръководен състав – технически ръководител
2. Ключов персонал:
- Инженер ОВК
- Електро-инженер
- Координатор по безопасност и здраве
3. Изпълнителски състав
- Общ работник
- Монтажник ОВК
- Монтажник КИПиА
- Заварчик
На следващо място участникът е представил в табличен вид, предвижданията си за
разпределението на ресурсите по видове дейности, като за всеки вид СМР е посочена
мярка, количество, ресурси /човешки ресурс и механизация/, както и посочване на
лицата, които ще осъществяват контрол по изпълнението.
Представена е диаграма на работната ръка.
VII. Мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население
– достъпност, шум, вибрации, замърсяване на въздуха на прилежащите
територии и улици.
Представени са предвижданията на участника в следните направления:
1. Достъпност до прилежащите сгради
2. Шум и вибрации
3. Замърсяване на въздуха
4. Замърсяване на прилежащи територии и улици.
VIII. Линеен график за изпълнение на строежа
Приложения линеен график, включва всички видове дейности, съгласно
Количествената сметка, с посочване за всяка мярка, количество,
продължителност, начало, край и предвидени ресурси /служители и
механизация/
Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените
условия:
Техническо предложение:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към
него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя
максимална времева продължителност на строителството на обекта. Представената програма
обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетена е
спецификата и местоположението на обекта, описана е технологичната последователност за
изпълнение, както и подготвителните дейности, които ще се изпълнят. В предложението на
участника за изпълнение на поръчката се съдържа описание на организационните и
строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на
видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка и техническите
спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на
изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и
отделни видове строителни работи. Налице е представяне на последователността на
изпълнението на всеки вид строителни работи, с представяне на: - подход, взаимна
обвързаност на дейностите, времетраене и срок, разпределение на ресурсите – ръководен,
ключов и изпълнителски състав и предвижданите за влагане материали. Представена е
предвижданата организация и мобилизация още в етапа на подготвителни дейности на
използваните от участника ресурси, разписани са конкретни права и задължения на
ръководния, инженерния и изпълнителският състав, като е представено разпределението му по

видове дейности. Предвижданията са приложими за конкретния строеж - предмет на
поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Представеният от участника
график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение
на обекта и съдържащи се в Количествената сметка, като за всяка от работите са изложени
предвидените мярка, количество, продължителност с начална дата и край. Същият е
придружен с Диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Предложената
организация за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават
предложения от участника срок за изпълнение.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия
между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката.
Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие
на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
Ценово предложение:
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов
ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му
предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от
възложителя методика за оценка на офертите.
7. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица.
8. След като беше определено съответствието на представените оферти както с
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с
изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на
участниците:
- „РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
- „ТЕРМО БИЛД“ООД
Резултатите от оценяването съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на
офертите, извършено при прилагане на критериите и формулите за оценка на база на
предложенията на допуснатите участници, описани в настоящия протокол, са закрепени
таблично
Оценка по показател:
Оценяван участник:
Цена за изпълнение на поръчката (О1).
„РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
33,48 точки
„ТЕРМО БИЛД“ООД
35 точки
Мотиви:
Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по
посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.
Оценяван участник:

Оценка по показател:
Срок за изпълнение на поръчката (О2)

„РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
7,75 точки
„ТЕРМО БИЛД“ООД
15 точки
Мотиви:
Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по
посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.

Оценяван участник:

Оценка по показател:
Организация за изпълнение на поръчката
(О3)
10 точки

„РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
Мотиви:
В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на
екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на
поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и
стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него
срок за изпълнение на обекта. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки
един процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да
доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение
на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати.
Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в
документацията и спецификациите, на действащото законодателство, на съществуващите
технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е
изложил предвижданията си за организиране на работата на екипа, включително как се
разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация и съгласуване на
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен план, в който са изложени
задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща целия период на
изпълнение на поръчката.
Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за
изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа описание
и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в
това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно техническите
спецификации и количествената сметка и тяхната последователност на изпълнение и на
организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно
разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. Участникът
предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на всички дейности
на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в
линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на
ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на
крайния продукт; В рамките на изпълнението на обекта са идентифицирани етапи за
изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват,
отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата
последователност на изпълнение са описани, както следва: - Подготвителен етап;
Демонтажни работи; Доставни и монтажни работи; Проби, наладки и пуск. В рамките на
представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните
периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на
представената от участника последователност е описан процесът на изпълнение на
основните видове работи с описание на последователността на операциите в рамките на
всеки етап. Всяка от дейностите е декомпозирана на отделни операции и действия по
изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на
дейностите, задачите и операциите по изпълнението им съгласно техническите
спецификации, изпълнението отразява коректно технологичната последователност според
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове
работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението за всеки вид
дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички
видове дейности, съгласно количествената сметка и техническите спецификации, като е
отразена коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи.

Предвижданията са приложими за конкретния строеж - предмет на поръчката предвид
неговите характеристики и особености.
Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от
участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от
възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.
В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за
изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката
съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение
на обекта, като за всеки вид работа е изложена продължителността, с посочване на начало
и край. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него
технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване
между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата,
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При
определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност
на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната
технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси)
зависимости между работите на конкретния обект - предмет на поръчката.
Към линейния график е приложена надлежно изготвена Диаграма на работната ръка.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия
между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на
поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и
представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за
изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно
техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава
разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на
устойчиви резултати от реализирането им.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на
офертите по настоящия показател, комисията счита, че предложението за изпълнението на
поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа
задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира постигане на
целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите спецификации, поради
което са налице предпоставките предложението да бъде оценено с 10 /десет/ точки, като
спрямо него не може да бъде заключено наличието на изброените в одобрената методика за
оценка характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи
основание за присъждане на допълнителни точки.
Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател.
„ТЕРМО БИЛД“ООД

42 точки

Мотиви:
В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на
екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на
поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и
стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него
срок за изпълнение на обекта. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки
един процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да
доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение
на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати.
Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в
техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на
съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на
възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на

строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между
тях, методите за осъществяване на контрол, координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената поръчка. Представен е организационен план, в който са изложени задачи,
отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на
поръчката.
Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за
изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно
описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на
поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно
техническите спецификации и количествената сметка и тяхната последователност на
изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са
адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности.
Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на
всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край,
посочени в линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез
дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на
качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока,
качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В
рамките на изпълнението на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката,
които напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от
подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани,
както следва: - подготвителни работи; Демонтажни работи – фуксове и котли; СМР –
тръби и фитинги, циркулационни помпи, предпазна и регулираща арматура, разширителен
съд, котел и фукс, окабеляване, табло за управление; - Пусково наладъчни работи; Предаване
на строежа и Гаранционно обслужване. В рамките на представената от участника
етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната
последователност и продължителност. В рамките на представената от участника
последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на
основните видове работи с описание на последователността на операциите в рамките на
всеки етап. Всяка от дейностите е декомпозирана на отделни операции и действия по
изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на
дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове
строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани
- декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по
изпълнението отразява коректно технологичната последователност според правилата,
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е
налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид
дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички
видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните
видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж - предмет на
поръчката предвид неговите характеристики и особености.
Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на
поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.
Описани са методите за осъществяване на контрол, координация и съгласуване на
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената поръчка.
Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от
участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от
възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.
В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за
изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение
на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението й
работници, механизация, продължителност - начало и край. При изследването на линейния
график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност,
взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са
напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и
приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на
всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както
технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните
(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на
конкретния обект - предмет на поръчката.
Участникът е представил техническата и ресурсната обезпеченост за изпълнение на
поръчката.
Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и
Диаграма на механизацията.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия
между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на
поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и
представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за
изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно
техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава
разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на
устойчиви резултати от реализирането им.
Предложението на участника обаче не само покрива базисните изисквания на възложителя,
тъй като отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа
задължително
изискуемите елементи и в своята последователност гарантира
постигане на целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите
спецификации, но също така съдържа надграждащи характеристики по 4 /четири/
компонента, като съображенията за това са следните:
Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне
на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права,
задължения и отговорности на ръководителя, ключовите експерти и на изпълнителския
персонал. Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид дейност, както и
разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една операция
в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани разпределението, броят и
квалификацията на необходимите строителни лица с ясно представяне на задачите и
отговорностите им по видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на
изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително
необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на
поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което
се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството - участникът е
разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на предмета на
обществената поръчка, което от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от
работите, включени в предмета на поръчката. Предвидените човешки ресурси са
достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по
правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с
очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за срочното изпълнение на строителството.
Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата
на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на
участника за организация за изпълнение на поръчката. Представено е необходимото

техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представена таблица с разпределение
на ресурсите по видове дейности, която по отделни операции индивидуализира необходимото
техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение. Отделно участникът е представил списък на
оборудването, което ще се използва от съответните служители. Представени са
инструментите, с които са оборудвани: - монтажници ОВК и монтажник КИПиА - списък
на леката механизация; Заварчик – списък на заваръчната техника. При анализ на
представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че:
участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и
инструменти за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката,
съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване
като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на
поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя;
предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено
с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение
обхваща всички видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е
представено по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо
оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на
техническата обезпеченост. Освен това са дефинирани действия за реакция при
отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по
заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Участникът е представил
конкретни действия за контрол върху строителните машини и оборудване, действия при
ремонт, план за действия при авария на техника, план за действия при унищожено
оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп, както и предвидени действия за
контрол на използването на строителната техника и автотранспорта.
За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е
аргументиран подход за управление на качеството, включващ подход за доставка на
материалите, в това число и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за
мониторинга на качеството при получаване на материалите. Описани са конкретни мерки за
контрол на качеството на материалите, контрол при транспортирането и съхранението
им, както и контрол на технологиите, в това число и мерки за вътрешен контрол на
работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на
строителните процеси.
При анализ на предложените мерки комисията счита, че предприетите мерки са адекватни,
приложими и обезпечават качественото изпълнение на обекта.
Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население,
по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до прилежащите
сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици, които
мерки обезпечават целия период на изпълнение на договора, отнасят се до всички строителни
дейности и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя аспекти. Участникът
е идентифицирал основните рискове, които са свързани със създаването в резултат от
изпълнението на поръчката на дискомфорт и затруднения на населението, като е предвидил
конкретни мерки за намаляване на затрудненията.
Комисията оценява предвидените мерки като ефективни и адекватни, като е видно как
тяхното прилагане ще доведе до допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта по
време на изпълнение на предвидените строителни работи. Действията обезпечават целия
период на изпълнение на договора за обществената поръчка. Като цяло предложението
допълва поставените с указанията условия на Възложителя и съдържа преимущества,
описани в цялото техническо предложение на участника, а не в отделна точка, но същото не
води до постигане на елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо
качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане

материали по смисъла на утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите
по настоящия показател, комисията счита, че предложението за изпълнението на
поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа
задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира постигане на
целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите спецификации, като
спрямо него може да бъде заключено наличието на следните изброени по-долу
характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката по следните 4
/четири/ компонента:
За всяка от дейностите са показани както разпределението, броят и квалификацията
на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател
под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати), така и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и.
- За всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното
изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, строителни машини и оборудване и
други подобни), като освен това за изпълнението на строителството са дефинирани
действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване
(включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено
оборудване).
- За периода на изпълнение на строителството е представен подход за доставка на
материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга
на качеството при получаване на материалите. Предложени са мерки за вътрешен контрол
на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на
строителните процеси.
- Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население,
по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до прилежащите
сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици, които
мерки обезпечават целия период на изпълнение на договора, отнасят се до всички строителни
дейности и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя аспекти. Тези мерки са
описани, видно е как тяхното прилагане ще доведе до допълнително намаляване
затрудненията и дискомфорта за местното население по време на изпълнение на
предвидените строителни работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора.Ето
защо, участникът получава 42 точки по настоящия показател.

Оценяван участник:

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO)

„РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД
51,23 точки
„ТЕРМО БИЛД“ООД
92 точки
Мотиви:
Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за
определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол.
Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно

РЕШИ:
І. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за
строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП - чрез събиране на оферти с

обява, с предмет: „РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН“, както
следва:
1. място: „ТЕРМО БИЛД“ООД, с получена обща комплексна оценка КО = 92 точки.
2.място: „РОДОПИ ТЕРМ“ ЕООД, с получена обща комплексна оценка КО = 51, 23 точки.
ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена
поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП - чрез събиране на
оферти с обява, с предмет: „РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
ГР. СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ТЕРМО БИЛД“ООД, като договорът
за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания
участник в предложението му:
 Цена за изпълнение на поръчката: 85 644, 24 лева /словом осемдесет и пет хиляди
шестстотин четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС.
 Ценови показатели:
 Часова ставка - 5.00 лева/час.
 Допълнителни разходи за труд - 100 %.
 Допълнителни разходи за механизация - 40 %.
 Доставно-складови разходи - 10 %.
 Печалба - 10 %.
 Срок за изпълнение на поръчката: 31 /словом тридесет и един/ календарни дни, считани
от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Комисията приключи работа на 04.06.2019 г., като предаде протокола от своята работа
на възложителя на 04.06.2019 г. в 16:30 ч.
Комисия в състав:
/положени подпис/
Председател: ________________
/ Инж. Пламенка Вягова /
/положени подпис/
________________
/ Инж. Владимир Моллов /

/положени подпис/
_____________________
/ Инж. Петя Йончева /

/положени подпис/
________________
/ Милена Хаджиева /

/положени подпис/
_____________________
/ Съби Чаушев /

/положени подпис и печат/
Дата: 05.06.2019 г.
гр. Смолян

Утвърдил: ………….................……..
Мария Борисова Жайгарова-Йорданова

Директор на ПГТТ”Христо Ботев”
* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от
възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.

