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ПРОТOКОЛ№ 2 

от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за 

извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР“, открита с Решение 

№ РД-15-157 от 23.12.2019 г. на директора на Национална библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“, публикувана в Регистъра на ОП под уникален № 01928-2019-0007 

 

На закрити заседания, проведени в Заседателната зала на ет. 2 в сградата на Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, находяща се в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 

88, в периода 10.02.2020 г. – 17.03.2020 г., заседава Комисия в следния състав: 

 

Председател:  

1. мл. адв. Елиза Джонева – външен експерт - правоспособен юрист; 

Членове:   

2. Валентина Аксентиева – зам. директор „Административно-стопански дейности“ 

3. инж.Наталия Въкова – експерт, капитално строителство в НБКМ 

4. Александър Томов – ел. техник в НБКМ 

5. Анита Гюрова – главен счетоводител в НБКМ 

6. Мариана Владимирова – ръководител направление в дирекция „Административно-

стопански дейности“ 

7. инж. Надежда Петрова – външен експерт, вписан под № 202 в списъка, поддържан от 

АОП, 

 

със задача да провери допълнително представените документи за съответствие на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, да разгледа и 

оцени техническите предложения на допуснатите участници. 

І. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

На 10.02.2020 г. на участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1 от 

разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за извършване на неотложни 

ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на СМР“, открита с Решение № РД-15-157 от 23.12.2019 г. на 

директора на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, публикувана в Регистъра 

на ОП под уникален № 01928-2019-0007,съдържащ констатации относно липси, непълноти 

и несъответствия на информация в заявленията за участие, включително нередовност, 

фактическа грешка и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор. 

Комисията провери допълнително представените документи от участниците и установи 

следното: 

1. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „ПиксиСтрой“ ООД е представил 

допълнителни документи и информация, по отношение на които Комисията констатира 

следното: 

При отстраняване на забележката по отношение ЕЕДОП на участника „Пикси Строй“ ООД, 

съдържаща се в т. 1 на стр. 5 от Протокол № 1 на Комисията, в повторно предоставения 

ЕЕДОП от името на „Пикси Строй“ ООД в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионално способности, поле 10) участникът е декларирал процентно 
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изражение на дейностите, възложени на подизпълнителите „Сектрон“ ООД и „Нова Арх“ 

ЕООД, както следва: 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката:  

За част „Проектиране и авторски надзор“ и 

част „Пожароизвестяване“ – 10 %  

“Сектрон“ ООД – 8.55%: Строителство по 

част „Пожароизвестяване – развитие на 

системата“ 

„Нова Арх“ ЕООД- 1.45%: проектиране и 

авторски надзор. 

В първоначално представения ЕЕДОП от името на „Пикси Строй“ ООД е посочено 

следното разпределение: За част „Проектиране и авторски надзор“ и част 

„Пожароизвестяване“ – 12  %, от които “Сектрон“ ООД – 9%: проектиране по част 

„Пожароизвестяване – развитие на системата“ и строителство по част „Пожароизвестяване 

– развитие на системата“, „Нова Арх“ ЕООД- 3 %: проектиране и авторски надзор 

Към настоящия момент Комисията няма да взема отношение към декларираната промяна в 

процентното разпределение на дейностите между подизпълнителите „Сектрон“ ООД и 

„Нова Арх“ ЕООД, доколкото това е въпрос, изключително касаещ ценовото предложение 

на участника. 

По отношение забележката на Комисията относно подизпълнителя „Нова Арх“ ЕООД, 

съдържаща се в т. 1 на стр. 10 от Протокол № 1, при прегледа на допълнително 

представените документи на участника, Комисията установи, че съгласно разпределението 

на дейностите между подизпълнителите, декларирано в повторно представения от 

участника ЕЕДОП, подизпълнителят „Нова Арх“ ЕООД следва да притежава общ оборот за 

последните три приключили финансови години, съответстващ на 1.45% oт изискуемия общ 

оборот (2 000 000 лв.) или 29 000 лв.  

В повторно представения ЕЕДОП от името на „Нова Арх“ ЕООД в Част IV: Критерии за 

подбор, Част Б: Икономическо и финансово състояние, поле 1а), подизпълнителят е 

декларирал оборот за последните три приключили финансови години, както следва: за 2017 

г. – 0 лв., за 2018 г. – 5 586 лв., за 2019 г. – 23 829 лв. или общо за трите години – 29 415 лв.  

С оглед на гореизложеното, Комисията установи, че подизпълнителят „Нова Арх“ ЕООД 

отговаря на поставеното от Възложителя изискване за „Икономическо и финансово 

състояние“, съдържащо се в т. 19.1. от Документацията за участие, при спазване 

изискването на чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

По отношение на останалите забележки, съдържащи се в Протокол № 1 от работата на 

Комисията, участникът „Пикси Строй“ ООД е представил всички изискани допълнителни 

документи и/или информация, с оглед на което Комисията установи, че участникът 

отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, поставени в 

документацията за участие.  

Комисията допуска участника „Пикси Строй“ ООД до разглеждане на техническото 

му предложение. 

2. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът Обединение „ИнжСмарт“ е представил 

допълнителни документи и информация. 

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 

Комисията констатира, че участникът Обединение „ИнжСмарт“ е представил всички 
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изискани от Комисията с Протокола № 1 допълнителни документи и информация и 

участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени в документацията за участие.  

С оглед на това, Комисията допуска участника Обединение „ИнжСмарт“ до 

разглеждане на техническото му предложение. 

3. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът Консорциум „Актив Студио“ е представил 

допълнителни документи и информация. 

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 

Комисията констатира, че участникът Консорциум „Актив Студио“ е представил всички 

изискани от Комисията с Протокола № 1 допълнителни документи и информация и 

участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени в документацията за участие.  

С оглед на това, Комисията допуска участника Консорциум „Актив Студио“ до 

разглеждане на техническото му предложение. 

4. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът ДЗЗД „Обединение АБС – Архитектура“ е 

представил допълнителни документи и информация. 

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 

Комисията констатира, че участникът ДЗЗД „Обединение АБС – Архитектура“ е 

представил всички изискани от Комисията с Протокола № 1 допълнителни документи и 

информация и участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите 

за подбор, поставени в документацията за участие.  

С оглед на това, Комисията допуска участника ДЗЗД „Обединение АБС – 

Архитектура“ до разглеждане на техническото му предложение. 

5. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД е 

представил допълнителни документи и информация. 

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 

Комисията констатира, че участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД е представил 

всички изискани от Комисията с Протокола № 1 допълнителни документи и информация и 

участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени в документацията за участие.  

С оглед на това, Комисията допуска участника „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД до 

разглеждане на техническото му предложение. 

6. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „Околски“ ООД е представил 

допълнителни документи и информация, по отношение на които Комисията констатира 

следното:  

6.1. На първо място, по отношение забележката, съдържаща се на стр. 39 и стр. 40 от 

Протокол № 1 на Комисията, касаеща лицата, задължени да подпишат ЕЕДОП относно 

съответствието им с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, участникът е 

представил ЕЕДОП, подписан единствено от управителя Иван Георгиев Околски, но не и от 

другия управител на дружеството Лидия Горанова Околска.  

Освен това, не са представени и доказателства за приложимост на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, а 

именно декларация и/или друг документ, доказващ че лицето, подписало ЕЕДОП (Иван 

Околски) разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 

отношение на другото задължено лице – Лидия Околска. 
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Във връзка с изложеното, на основание чл. 54, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗОП във връзка с 

чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и чл. 141, ал. 2 от ТЗ, Комисията счита, че участникът 

„Околски“ ООД не е доказал липса на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП по отношение на всички задължени лица, а именно – двамата управители на 

дружеството, предвид което Комисията предлага на Възложителя да отстрани от 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участникът „Околски“ 

ООД.  

2. По отношение забележката, съдържаща се в т. 3 на стр. 41 от Протокол № 1 на 

Комисията, касаеща предложените експерти, част от екипа за изпълнение на 

проектирането, а именно: Ръководител на екипа, проектант по част „Архитектура“ и 

проектант по част „Електроинсталации“, участникът не е представил допълнителни 

документи и/или информация за професионалния стаж и опита на лицата, предвид което 

Комисията счита, че участникът не отговаря на поставените от Възложителя 

минимални изисквания, посочени в Критериите за подбор от утвърдената 

Документация за обществената поръчка, а именно: Ръководителят на проектантския 

екип да е с професионален стаж не по-малко от 5 години и да е ръководил проектантски 

колектив при проектирането на един сходен строеж, проектантът част „Архитектура“ да е с 

професионален стаж не по-малко от 3 години и да е участвал в проектантски колектив при 

проектирането на поне един сходен строеж и проектантът по част „Електроинсталации“ да 

е с професионален стаж не по-малко от 5 години и да е участвал в проектантски колектив 

при проектирането на поне един сходен строеж.  

3. По отношение забележката, съдържаща се в т. 3 на стр. 41 от Протокол № 1 на 

Комисията, касаеща предложения експерт – ръководител на обекта и отговорник по 

контрола на качеството, част от екипа за изпълнение на строителството, участникът не е 

представил допълнителни документи и/или информация за професионалния стаж на 

лицето, предвид което Комисията счита, че участникът не отговаря на поставеното от 

Възложителя минимално изискване, посочено в Критериите за подбор от утвърдената 

Документация за обществената поръчка, а именно: Ръководителят на обекта да е с 

минимум 5 години професионален опит в областта.  

4. По отношение забележката, съдържаща се в т. 3 на стр. 42 от Протокол № 1 на 

Комисията, касаеща предложения експерт по част „Архитектура“, част от екипа за 

изпълнение на строителството, участникът не е представил допълнителни документи и/или 

информация за професионалния опит на лицето, предвид което Комисията счита, че 

участникът не отговаря на поставеното от Възложителя минимално изискване, 

посочено в Критериите за подбор от утвърдената Документация за обществената 

поръчка, а именно: експертът по част „Архитектура“ да е с минимум 5 години 

професионален опит по специалността.  

5. По отношение забележката, съдържаща се в т. 3 на стр. 42 от Протокол № 1 на 

Комисията, касаеща несъвместимост на длъжностите експерт по част „Електрическа“ и по 

„Безопасност и здраве“, част от екипа за изпълнение на строителството, участникът е 

декларирал двама експерти, всеки от които да заема само една от посочените длъжности.  

От друга страна, участникът не е представил допълнителни документи и/или информация 

за професионалния опит на лицата, предвид което Комисията счита, че участникът не 

отговаря на поставеното от Възложителя минимално изискване, посочено в 

Критериите за подбор от утвърдената Документация за обществената поръчка, а 

именно: експертът по част „Електрическа“ да е с минимум 3 години професионален опит по 

специалността, а експертът по „Безопасност и здраве“ да е с минимум 3 години 

професионален опит по специалността.  

6. По отношение забележката, съдържаща се в т. 3 на стр. 43 от Протокол № 1 на 

Комисията, касаеща несъвместимост на длъжностите експерт по част „Пожароизвестяване“ 
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и по „План за управление на строителните отпадъци“, част от екипа за изпълнение на 

строителството, участникът е декларирал двама експерти, всеки от които да заема само 

една от посочените длъжности. 

От друга страна, по отношение на посочения експерт по част „Пожароизвестяване“ е 

посочен номер на Диплома и издател, но участникът не е представил допълнителни 

документи и/или информация относно завършената от лицето специалност и придобитата 

образователна степен, предвид което Комисията счита, че участникът не отговаря на 

поставеното от Възложителя минимално изискване, посочено в Критериите за подбор от 

утвърдената Документация за обществената поръчка, а именно: експертът по част 

„Пожароизвестяване: да е лице с висше образование, образователна степен „магистър“ в 

областта на пожарната и аварийната безопасност или еквивалент.  

Освен това, участникът не е представил допълнителни документи и/или информация за 

професионалния опит на лицата, заемащи длъжностите експерт по част 

„Пожароизвестяване“ и по „План за управление на строителните отпадъци“,  предвид което 

Комисията счита, че участникът не отговаря на поставеното от Възложителя 

минимално изискване, посочено в Критериите за подбор от утвърдената 

Документация за обществената поръчка, а именно: експертът по част 

„Пожароизвестяване“ да е с минимум 3 години професионален опит по специалността, а 

експертът по „План за управление на строителните отпадъци“ да е с минимум 3 години 

професионален опит по специалността.  

Във връзка с изложеното в т. 2 – 6 по-горе и доколкото участникът „Околски“ ООД не 

е успял да докаже съответствие с поставените критерии за подбор от Възложителя 

относно наличие на персонал и/или ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, Комисията предлага на Възложителя, 

на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника 

„Околски“ ООД, тъй като същият не отговаря на поставен критерий за подбор и по-

конкретно на изискването за наличие на персонал и/или ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.  

IІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

Комисията продължи закритото си заседание като пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 

обявените условия и оценка по техническите показатели, съгласно утвърдената от 

Възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертата – част от 

документацията за обществената поръчка, а именно: 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

II. К2 - показател за срок на изпълнение = К2.1 + К2.2. 

II.1.  Оценка по показател „срок за проектиране” К2.1 - до 3 т. 

Най - краткият срок за проектиране получава най-висока оценка – 3 точки. 

 

Оценките на останалите участници се определят по формулата: 

  K2.1 =  

Оценява се предложеният от участника срок за проектиране в календарни дни. Срокът, 

предложен от участника, не може да бъде по-кратък от 20 календарни дни и по-дълъг от 

35 календарни дни. Предложението по този показател може да бъде само в цели дни, т.е. 

цяло число.  

3


изпълнениезасроксъответен

изпълнениезасроккратъкнай
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Ще бъдат отстранени участници, чийто предложения съдържат срок в различна мерна 

единица от цели дни, т.е. от цяло число, и/или който срок е по-кратък от 20 дни или по-

дълъг от 35 дни. 

II.2. Оценка по показател „срок за изпълнение на СМР” К2.2 - до 7 т. 

Най - краткият срок за изпълнение на СМР получава най-висока оценка – 7 точки. 

 

Оценките на останалите участници се определят по формулата: 

  K2.2 =  

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни. 

Срокът, предложен от участника, не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни и по-

дълъг от 180 календарни дни. Предложението по този показател може да бъде само в 

цели дни, т.е. цяло число.  

Ще бъдат отстранени участници, чийто предложения съдържат срок в различна мерна 

единица от цели дни, т.е. от цяло число, и/или който срок е по-кратък от 90 дни или по-

дълъг от 180 дни. 

IІІ. Оценка по Показателя „Технически показатели и организация на 

персонала“ К3 - до 40 т. 

Участникът получава точки по долуописания начин за описанието, включено в 

техническото му предложение: 

Показателят „Технически показатели и организация на персонала” (К3) 

представлява оценка на качеството на техническото предложение на участника: 

предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението 

на задачите и отговорностите на отделните лица, ангажирани с изпълнение на дейностите 

– предмет на обществената поръчка съгласно планираните дейности и начин на 

координация с възложителя; мерките за осигуряване на качеството. 

В техническото си предложение участникът следва да предложи организация за 

изпълнение на поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на 

поръчката и заложените цели и резултати. Техническото предложение на участника 

трябва да гарантира изпълнението на СМР при работеща Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“, без да бъде нарушаван нормалният ритъм на работа в 

културния институт.  
 

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на служителите/лицата, ангажирани с изпълнението на дейностите – 

предмет на поръчката, как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и трети лица – 

производители, доставчици на строителни материали, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. 

Участникът следва да представи начина и срока за изпълнение дейностите – предмет на 

поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на служителите/лицата, 

ангажирани с изпълнението на поръчката. Следва да е представена организация и 

срокове за изпълнение на всяка от дейностите, поддейностите и задачите на 

служителите/ангажираните от участника лица. 

7
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До оценяване и класиране ще бъдат допускани само технически предложения, в 

които се съдържа минимум следното описание: 

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 

ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейности – предмет на поръчката; 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложените услуги; 

2. Участникът е представил описание на начина и сроковете за изпълнение на 

строително-монтажните работи, като са представени сроковете за действие и 

организацията по изпълнение на всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката. 
 

N.B.! Участник, чието техническо предложение не осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на възложителя, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

Офертите на участници, чиито технически предложения осигуряват изпълнение на 

минималните изисквания на възложителя, се оценяват както следва: 

 

 

Показател „Технически показатели и организация на 

персонала“ (К3) 

Максимален 

брой точки – 40 

5 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, а 

именно: 

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един 

от служителите и ръководния персонал, ангажирани с изпълнението 

на дейностите – предмет на поръчката; посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване 

на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложените услуги; 

2. Участникът е представил описание на начина и сроковете за 

изпълнение на строително-монтажните работи, като са представени 

сроковете за действие и организацията по изпълнение на всяка от 

дейностите, включени в предмета на поръчката. 

5 точки 

10 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда с едно от следните: 

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

служител/лице и чието изпълнение може да се проследи 

10 точки 
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еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

служители и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

20 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда с две от следните: 

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

служител/лице и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

служители и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

20 точки 

30 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда с три от следните:  

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

30 точки 



9 
 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

служител/лице и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

служители и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

40 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда със следните:  

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

служител/лице и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

служители и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

40 точки 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници за съответствие с предварително обявените условия и оценка по техническите 

показатели, както следва: 
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1. Участник 1 - „Пикси строй“ ООД 

1.1. Относно наличност на представените документи: 

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са  

приложени: Образец № 1 „Техническо предложение“, Образец № 6 Декларация за 

запознаване с условията на процедурата и за извършен оглед. 

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 

документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношение  на техническото предложение. 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 

участника /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира:  

В точка 1 на Образец № 3 участникът е попълнил срок за проектиране 25 

календарни дни и срок за строителство 155 календарни дни. Предложените срокове са в 

съответствие с изискванията на Възложителя (не по-малко от 20 и не повече от 35 

календарни дни за проектирането и не по-малко от 90 и не повече от 180 календарни 

дни за строителството). 

В точка 2 на Образец № 3 участникът е представил „Технически показатели и 

организация на персонала“ (К3). Тази част на техническото предложение съдържа 

следното:  

- „Техническа спецификация“ (стр. 4-35) с включени т.I „Описание, обхват и обем 

на дейностите, предмет на настоящата поръчка“, т. II. "Техническо задание за 

проектиране", т. IV. "Част Архитектура - Ремонт на фасадите към вътрешните дворове и 

смяна на дограмата на фасадите на сградата" (записани текстове от Техническата 

спецификация), т. V. "Част Електрическа етап I, т. VI "Част Пожароизвестяване", т. VII 

"Част План за безопасност и здраве", т.IX  "Част Количествено - стойностна сметка", т. X 

"Технически изисквания при строителството", т. XI  "Налична техническа 

документация". 

- "Технически и професионални способности на участника" (стр. 35-37) с 

описание какво ще изпълнява участникът и какво подизпълнителят, в това число и по 

отношение на човешките ресурси. 

-"Организация за изпълнение на поръчката" (стр. 37-52) с включени:  

 "Организация за  изпълнение на проектирането" (стр. 38) изпълнявано от 

подизпълнителя "НОВА АРХ" ЕООД. От стр. 38 до стр. 45 участникът е описал 

съдържанието на инвестиционния проект съгласно Техническата спецификация 

(предадени дословно текстове). Отново е описано какво ще изпълнява „НОВА АРХ“ 

ЕООД, „СЕКТРОН“ ООД и „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД,  

 Екзекутивна документация (стр. 49 -50) 

 Описание на какво ще отговаря изпълнението на СМР (стр. 50-52)  

- "Цели и резултати" (стр. 52-57) - описани задълженията на изпълнителя 

съгласно техническата спецификация и договора, както и нормативната уредба. В края на 

тази част са описани дейностите, които ще изпълни (отново съгласно техническата 

спецификация). 

- "Последователност на извършване на дейностите за изработване на 

техническия проект" (стр. 57-73) - отново описан обхват на техническия проект, обекта 

на проектиране и изискванията съгласно Техническата спецификация. 
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- "Организация и подход при изпълнение на ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ с оглед 

обезпечените човешки ресурси" (стр. 73) - текст с декларативен характер, че проектът 

ще се изпълнява от правоспособни лица, които ще изготвят и подпишат всички части на 

проекта съгласно Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

 

- "Подготвителни работи за изготвяне на проекта на фаза технически за 

обекта" (стр. 73-77) - описани мерките по организация на експертния екип 

(мобилизиране, делегиране на права и отговорности и текущо информиране). Описани са 

способи и методи на организация на работа - активно управление на работните процеси, 

ефективен контрол, активна комуникация и управление на рисковете (стр. 74). Мерки за 

организация на ангажираните експерти -разпределение на труда и съгласуваност (стр. 74-

75). Участникът е представил кратко сформирането на екипа за управление и 

проектантския екип, техническите ресурси и експертите. 

- "Разпределение на отговорностите и дейностите между 

служителите/лицата, ангажирани с изпълнението на дейностите - предмет на 

поръчката" (стр. 77-89). В тази част са описани отговорностите на ръководителя на 

екипа, проектанта по част "Архитектура",  проектанта по част "Електроинсталации", 

проектанта по част "ПБЗ", проектанта по част "Управление на строителните отпадъци". В 

част "Последователност и организация на дейностите по изпълнение на 

техническия проект" участникът е записал, че техническите проекти ще се изработят 

съгласно изискванията на Възложителя и всички приложими нормативни актове, всички 

части на проектите ще се изготвят от проектантски екипи с правоспособност, 

изпълнителят ще извърши необходимите корекции и преработки на проектите и 

изготвеният технически проект ще бъде надлежно съгласуван с "всички експлоатационни 

дружества и други съгласователни органи и одобрени от главния архитект на 

Общината". 

- "Технология за изпълнение на проектирането" (стр. 89-91). В тази част са 

описани "А. Изходни данни и документи, необходими за изработване и одобряване на 

проекта", обхватът на техническия проект, предаване и одобряване на техническия 

проект.  

- "Аргументи към предложената организация и начина на работата, която ще 

гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката" (стр. 91-94). Описаните 

аргументи се свеждат до следните: "1.Спазване на действащите нормативни актове, 

изисквания на Възложителя", "2.Спазване на технологията на изпълнение, спазване на 

техническата спецификация" и "3. Спазване на максимално определения от НАС срок за 

изпълнение". След което са описани нормативните документи и изискванията на 

Възложителя.  

- "Комуникация по време на изпълнение на дейностите за изработване на 

техническия проект" (стр. 94-98). Отново са описани изходните данни за изработване 

на проекта. В подраздел "Последователност и връзка при изпълнение" са записани само 

"разработване на проекта", "разглеждане на проекта", "одобрение на проекта" и 

"издаване на проекта". След което са описани действията по предаване на проекта от 

изпълнителя на възложителя съгласно договора за изпълнение.  

- "Съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на 
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нередности" (стр. 98-99). В тази част отново е описано, че проектът ще бъде съгласуван 

с "всички експлоатационни дружества и други съгласователни органи и одобрени от 

главния архитект на Общината". Като "последователност и връзка" участникът е описал 

"окомплектоване на проекта", "съгласуване с експлоатационните дружества", "внасяне 

на документацията при Възложителя" и "съгласуване и одобрение на проекта" и отново 

са описани действията по предаване на проекта от изпълнителя на възложителя съгласно 

договора за изпълнение. 

-"Разпределение на човешките ресурси съобразно технологичното време за 

изпълнение на дейностите за изработване на техническия проект в съответствие с 

графика за изпълнение на проектирането" (стр.99-100). В рамките на пет реда 

участникъте  пояснил, че разпределението на човешките ресурси е съгласно 

представения график.  

- От стр. 100 участникът е представил "Организация за изпълнение на СМР" с 

описани в отделни подраздели: 

- "Основни етапи на изпълнение на СМР" (стр.100-106). Описани следните етапи: 

иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление и приключване. В 

отделни подраздели са описани "Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР", 

"Изисквания към влаганите в строителството материали" и другите изисквания, 

съгласно техническата спецификация. На стр. 105 е описан обхвата и съдържанието на 

СМР, където отново са пресъздадени текстовете от техническата спецификация.  

- "Взаимодействие с участниците в строителния процес" (стр. 106 - 109). Като 

начало в този раздел участникът е описал функциите на строителния надзор, след което 

са описани изискванията за безопасност. 

- "Приемане, разплащане и рекламации на извършените СМР" (стр. 109-110) 

- "Строителна документация" (стр. 110). 

- "Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд" (стр. 110-111)   

- Подраздели: "Временна организация на движението" и "Изисквания за опазване 

на околната среда", "Управление на строителните отпадъци", "Временни съоръжения, 

временни водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли", "Строителна ограда, зона 

за почистване на гумите, табела", "Механизация", "Охрана", "Актове и протоколи в 

процеса на строителството", "Декларации за експлоатационните показатели и 

гаранции"   (стр. 111-116)  

- "Подготовка за започване на СМР на обекта" (стр. 116-118). С включен 

подраздел "Аргументи към предложената организация и начин на работа, които ще 

гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката", с описани в отделни точки: 

1. "Изграждане на обекта в предвидените максимално кратки срокове", 2. "Осигуряване 

на висока производителност на труда", 3. "Постигане на високо качество", 4. 

"Достигане на максимална икономическа ефективност"  

- В отделен подраздел са описани "Конкретни мерки за организация на работа" 

(стр. 118 -120) 

- "Резултати, свързани с реализирането на дейността" (стр. 120-121)   

- "План за организация за изпълнение на поръчката" (стр. 121-122) с описани 

принципите и изискванията, които ще спазва. 

- "Последователност при изпълнение на СМР" (стр. 122-), като по-подробно са 

описани съответно: 

 Подготвителни дейности (стр.123-138), с описани необходимите 
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разрешителни за съставяне на Протокол акт образец 2 съгласно Наредба 3/2003г. за 

актове и протоколи по време на строителството, заповедна книга, действия по 

разчистване на строителната площадка, временна база, организация на обектова охрана. 

В отделни подраздели са описани "Съгласуване с компетентните инстанции за 

започване на строителните работи", "Подходни пътища", "Изграждане на временна 

ограда и временна база", "Противопожарна защита", "Организация а работната 

площадка" изготвяне на актуален линеен график, осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд,  

 "Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР" (стр. 138 - 

140) 

 "Отговорности и дейности между служителите/лицата, ангажирани с 

изпълнението на дейностите - предмет на поръчката" (стр. 140-144). В този раздел 

са описани отговорностите и дейностите на ръководителя на обекта, експерта по част 

Архитектура, експерта по част Електрическа, експерта по част Пожароизвестяване, 

експерта по част План за управление на строителните отпадъци, експерт по част 

Безопасност и здраве, отговорник по контрола на качеството.  

 "Осигуряване на техническите ресурси" (стр. 144 -145) 

- "Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи" (стр. 145-147) 

- "Процедура за приемане на извършените строително монтажни работи" (стр. 

147- 149)     

- "Завършване и предаване на обекта в експлоатация" (стр. 150-151) 

Главен раздел "Описание на начина за изпълнение на строително монтажните 

работи" (стр. 151-185) . В началото на този раздел са описани отново изискванията за 

изпълнение на СМР съгласно техническата спецификация, след което участникът е 

описал изпълнението на: тръбно скеле, дограми, външни мазилки, первази от PVC, 

топлоизолация, електрическа етап I, пожароизвестяване. 

-  "Технологична последователност на изпълнение на отделните процеси и 

тяхната взаимообвързаност" (стр. 186-190), представена в таблична форма за всяка 

дейност продължителност, начало, край, брой работници, квалификация на работната 

ръка, механизация брой и вид.  

- "Методи за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочни изпълнение на възложените услуги" (стр. 190 -191). 

-  "Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко от 

ангажираните за изпълнението на поръчката лица, с които да се гарантира 

качественото изпълнение на поръчката" (стр. 192-201) към този основен раздел са 

включени следните подраздели: 

 План за доставките на материали и оборудване.  

 Последователност и взаимовръзка. 

- "Други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, за 

които е доказана приложимостта и полезността им при изпълнението на 

поръчката и тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката" (стр. 201 -217). 

След подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение, 

комисията констатира следните факти:  
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1. В голяма част от разделите/подразделите, въпреки заявеното в заглавието, в 

съдържанието са представени текстове от техническата спецификация или декларативни 

заявления за изпълнение на изискванията на възложителя и/или нормативната уредба и в 

голямата си част са текстове приложими към всеки един строителен обект. Тези текстове 

са правилни, но са лишени от конкретика и специфика, свързани с настоящата 

обществена поръчка и приложими за всеки един обект.  

Например:  

-  В раздел "Организация и подход при изпълнение на ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ с 

оглед обезпечените човешки ресурси" (стр. 73) е записан следният текст: 

"Изготвянето на ПРОЕКТ НА ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ще се извърши от 

правоспособни проектанти по всички части. 

ПРОЕКТ НА ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ще бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова 

нормативна уредба по приложимите части. 

Проектантите ще изготвят проекти съгласно изискванията на Възложителя, 

придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. 

Технически проект ще бъде надлежно съгласуван от проектантите с всички 

експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, одобрен по реда на ЗУТ от 

главния архитект на общината и ще бъде издадено Разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите 

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и 

системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

Проектите ще се изработят в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба 

№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти." 

Видно от цитирания текст в него липсва елемента "организация", както е заявено в 

заглавието, отделно същият е приложим за изготвянето на всеки един проект и не отчита 

спецификата на обекта в настоящата поръчка, а именно, че обекта ще се възлага по реда 

на чл. 151, ал. 1, т. 9 от ЗУТ и че е недвижима културна ценност и подлежи на 

съгласуване с НИНКН. 

2. Относно изпълнение на минималните изисквания за съдържание на техническите 

предложения за допускане до оценяване и класиране: 

- В раздел "Комуникация по време на изпълнение на дейностите за 

изработване на техническия проект" (стр. 94-98), като начало участникът е записал 

"След подписване на Договора Възложителят предоставя изходна информация за 

изготвяне на инвестиционните проекти, договори с различните разпределителни 

дружества /когато се изискват/, архитектурни заснемания на сградите, изходни данни 

за проектиране и др., необходими за изготвянето на инвестиционните проекти.". След 

което отново са описани изходните данни за изработване на проекта, като заявява, че 

"Цветово оформление на фасадите ще бъде съгласувано с Възложителя. Всички 

документи - графични и текстови, по всички части на техническия проект се 

подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с 

подпис от проектантите на останалите части и от Възложителя. Техническия 

проект ще бъде съгласуван от проектанта- изпълнител с всички инстанции. 
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Техническия проект подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за 

одобрение от НИНКН. Техническия проект се съгласува от Изпълнителят с всички 

експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и се одобрява от главния 

архитект на Общината" (цитат стр. 96) и "Етапът на съгласуване на проектите по 

отделните части започва с предоставяне на проекта за съгласуване от Възложителя и 

експлоатационните дружества, на които ангажиментите и правомощията им 

произтичат от действащото законодателство и/или договора по настоящата 

обществена поръчка и/или официално указание на Възложителя. Етапът на 

съгласуване на проекта завършва със съгласуването (приемането без забележки).". 

Следва описание на необходимите документи. В подраздел "Последователност и връзка 

при изпълнение" са записани (изброени) само "разработване на проекта", 

"разглеждане на проекта", "одобрение на проекта" и "издаване на проекта". След 

което са описани действията по предаване на проекта от изпълнителя на възложителя 

съгласно договора за изпълнение. 

Видно от цитираните текстове участникът е описал с кого ще се съгласува 

изготвения проект, но липсват методите за осъществяване на комуникация  с 

възложителя за етап на изпълнение на проекта, каквото е изискването на 

Възложителя за минимално съдържание на техническото предложение записано в 

Приложение № 1 (Методика за определяне на комплексната оценка)  

- За етапа на изпълнение на строителните работи участникът е описал начините 

на комуникация с възложителя в раздел "Методи за осъществяване на комуникация с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените услуги" (стр. 190 -191)    

3. Основният порок на техническото предложение, който комисията установи е 

свързан с факта, че на множество места (раздели) са налични текстове и описания, които 

не отговарят на техническата спецификация и спецификата на предмета на поръчката и 

по конкретно: 

 на стр. 124 в раздел "Подготвителни дейности" участникът е описал, че за 

съставяне на протокол акт обр. №2 е необходимо "Разрешение за 

извозване на хумус с №/дата, издадено от органа който го е издало" ; 

"Разрешение за извозване на земни маси с №/дата, издадено от органа 

който го е издало"; "Опис на постройки, подлежащи на събаряне; на 

съоръжения, подлежащи на преместване на насаждения, подлежащи 

на изкореняване и изсичане" 

 В настоящата обществена поръчка не са предвидени дейности, свързани с изкопи 

съответно извозване на хумус и земни маси и не е предвидено събаряне на постройки, 

съоръжения преместване на насаждения или изкореняване и изсичане. Предвидените 

строителни работи са конкретизирани в точка 2.3 "Технически показатели на частите от 

сградата, обект на проекта" (стр. 6), точка 13 "Обхват и съдържание на СМР, които да се 

включат в разбивката към ценовото предложение " (стр. 13) и точка 3.2 (стр.14 и 15) по 

част Електрическа ЕТАП I, на Техническата спецификация. 

 на стр. 128 в подраздел "Организация на обективната охрана" участникът е 

описал "Освен опазване на строителните материали и механизацията 

охраната на обекта осигурява и пропускателния режим на строителната 
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площадка с оглед избягване на инциденти с живущите и трети лица по 

време на изпълнение на СМР. Тя осигурява и охраната на заградените 

временни изкопи. Забранява се допускането на лица, неработещи на 

обекта, в границите на строителната площадка и временното селище, 

както и покрай изкопите при линейните инфраструктури и проекти. 

Пресичането (преминаването) на гражданите при такива обекти става 

само по изградените временни мостчета (пасарелки), без задържане на 

тях". 

Настоящата обществена поръчка е за извършване на строителни работи по сградата 

на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и няма "живущи", също и не 

включва работи свързани с изкопи и линейни инфраструктури.  

 на стр. 156 в раздел "Описание на начина за изпълнение на строително 

монтажните работи" при описанието на доставката и монтажа на 

дограмата участникът е записал "Архитектурни изисквания към дограмата: 

Архитектурните (или естетически) изисквания включват в себе си 

разнообразни дизайнерски решения на конструкцията като форма, 

цвят, преплитане с другите архитектурни елементи, което в края на 

краищата означава просто осигуряване на привлекателен външен вид. 

Избраните прозорци и врати могат да са обикновени или супермодерни, но 

при всички случаи трябва да съответстват на стила, изкусно допълвайки 

интериора. Накрая само ще добавим че изборът на един или друг вид 

дограма зависи, преди всичко, от правилно формулираните изисквания към 

производителите. Може да се каже, че всички прозорци и врати са добри, 

ако са грамотно избрани и качествено изпълнени".  

В настоящата обществена поръчка обектът е недвижима културна ценност и 

"Архитектурните изисквания" към дограмата се определят именно от този факт, а не от 

"осигуряване на привлекателен външен вид"  

 на стр. 161 и 162 в раздел "Описание на начина за изпълнение на 

строително монтажните работи" при описанието на "Външни мазилки" 

участникът е записал "Специално при мазилките, които се полагат като 

крайни покритиявърху топлоизолационни системи, задължително 

трябва да се отчита способността им да поглъщат топлинната енергия 

от слънцето", "За мазилки върху топлоизолационни системи този 

коефициент не бива да бъде по-малък от 30 за минерални мазилки и 25 - за 

силикатни, силиконови и полимерни мазилки" и " Колкото и тънка да е 

декоративната мазилка, тя изпълнява важни защитни функции, като 

предпазва намиращата се под нея топлоизолационна система и зида 

преди всичко от проникване на атмосферна влага" 

Настоящата обществена поръчка е за извършване на строителни работи по сградата 

на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и няма предвидено полагане на 

топлоизолационни системи, съгласно техническата спецификация.  

 на стр. 166 в раздел "Описание на начина за изпълнение на строително 

монтажните работи" е  описано "ПЕРВАЗИ ОТ PVC"  и съответно 

записано "Външните первази от PVC се монтират едновременно с 
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дограмата, а вътрешните подпрозоречни первази от PVC бъдат да се 

монтират и след монтажа на дограмата." 

В настоящата обществена поръчка Възложителят е записал в точка 2.4 на  

Техническата спецификация (стр.6), относно  подпрозоречните первази  "подмяна на 

компрометираната поцинкована ламарина с нова поцинкована ламарина" . Видно 

описаните външни первази от PVC, не отговарят на изискваният на Възложителя.  

 на стр. 166-171 в раздел "Описание на начина за изпълнение на 

строително монтажните работи" участникът е описал подробно 

полагане на топлоизолация XPS и EPS фасади и еркери на сградата  

В настоящата обществена поръчка Възложителят е записал в раздел IV "Част 

АРХИТЕКТУРА" на Техническата спецификация (точка 13 на стр. 13) обхвата и 

съдържанието на СМР, които се включват в настоящата обществена поръчка и полагане 

на топлоизолация по фасадите не е предвидена. От друга страна обекта е недвижима 

културна ценност и за такива обекти не се прилага изискванията на Закона за 

енергийната ефективност (чл.23 ал 3 на Закона за енергийна ефективност) . Следователно 

описаното полагане на топлоизолация по фасади и еркери е в несъответствие с 

изискванията на Възложителя и спецификата на обекта на настоящата обществена 

поръчка.  

Видно от изложените в точка 3 факти участникът е представил техническо 

предложение, което в отделни части е несъответстващо и в противоречие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя. Като допълнение не е представил 

методите на комуникация с Възложителя за етапа на изпълнение на инвестиционния 

проект (виж точка 2 по горе), което е минимално изискване за допускане на офертата до 

етапа на оценяване и класиране.  

Предвид горепосоченото и констатираните несъответствия в Техническото 

предложение на участника, Комисията изведе обосновано заключение, че участникът 

„Пикси строй“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката (по-конкретно е представил оферта, която 

в множество от частите си не отговаря на Техническата спецификация и естеството на 

поръчката), като по този начин е представил неподходяща офертата по смисъла на § 2, т. 

25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Във връзка с горепосоченото и на 

основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да 

отстрани участника „Пикси строй“ ООД от по-нататъшно участие в настоящата 

обществена поръчка, предвид обстоятелството, че участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условията на поръчката и се явява 

неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. 

2. Участник 2 – Обединение „ИнжСмарт“с участници в обединението „Инжпроект“ 

ООД и „СмартБилдДигитал“ ЕООД 

2.1. Относно наличност на представените документи: 

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са 

приложени: Образец № 3 „Техническо предложение“ и приложени към него Приложение 

1.1. - Организация на екипа, Приложение 1.2. „Изпълнение и ресурсно обезпечаване на 

строителството”, В Приложение 1.3. „Мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти”, Образец № 6 Декларация за запознаване с условията на 

процедурата и за извършен оглед и Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 буква "д" от ППЗОП. 
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Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 

документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от Възложителя изисквания за наличност по 

отношение  на техническото предложение. 

2.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

на участника /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира:  

В точка 1 на Образец № 3 участникът е попълнил срок за проектиране 20 

календарни дни и срок за строителство 90 календарни дни. Предложените срокове са в 

съответствие с изискванията на Възложителя (не по-малко от 20 и не повече от 35 

календарни дни за проектирането и не по-малко от 90 и не повече от 180 календарни 

дни за строителството). 

В Приложение 1.1. „Организация на екипа” участникът е описал в отделни раздели 

и точки следното: 

1. Организация на процеса на проектиране (стр. 3-12), задължения и отговорности на 

членовете н проектантския екип с представени дати, предвидени от участника на етапа 

на изпълнение на проектиране, включените в тях дейности (5 дейности) с приложена 

схема за последователността на изпълнение и получените продукти.  

1.1. Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти за 

обекта и определяне на конкретните им ангажименти, включително приложена схема за 

онагледяване на взаимовръзките в екипа и описание на конкретните задължения и 

отговорности на отделните експерти както в процеса на проектиране, така и при 

изпълнението на строителството. 

1.2. Извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната 

документация. 

1.3. Изпълнение на проектирането и комуникация с описани начините на 

изпълнение и взаимообвързаност на действията.  

1.4. Съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на 

нередности. 

1.5. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 

2. Организация на процеса на изпълнение на строителството, задължения и 

отговорности на членовете на екипа (стр. 12 - 24). 

2.1. Структуриране на организацията на изпълнение (стр. 12- 14). В тази точка са 

описани конкретните задължения и отговорности на всеки от експертите, включени в 

екипа за изпълнение на строителството.   

2.2. Отговорности на екипа за изпълнение на строителството (стр. 14-24) в тази 

подточка са конкретизирани функциите и отговорностите на експертите, като са 

включени и допълнителни експерти (ТО, ПТО и други), освен за експертите са описани 

и отговорностите на бригадирите и работниците. 

2.3. Организационна схема и взаимовръзки (стр. 24) - схема с пояснения. 

3.  Методи за осъществяване на комуникация, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложените дейности (стр. 25-34). Като начало е представена 

схема, онагледяваща цялостния процес с включени всички участници в строителния 

процес, в това число и отделните експерти и изпълнители (бригади) на участника.  
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 Планиране и управление на проекта (стр. 26-27); 

 Комуникационни връзки, вътре в екипа на Изпълнителя (стр. 27-28); 

 Взаимодействие и координация с Възложителя (стр. 28-30); 

 Координация между Авторския надзор и Строителя (стр. 30); 

 Координация със строителния надзор (стр. 30 -31). 

Таблица с онагледени комуникационните взаимовръзки между всички 

заинтересовани лица в рамките на изпълнение на поръчката и пояснения на всички 

връзки от таблицата (стр. 31 - 34). 

В Приложение 1.2. „Изпълнение и ресурсно обезпечаване на строителството” 

участникът е описал в отделни раздели и точки следното: 

1. Последователност и взаимообвързаност на отделните строителни дейности (стр. 

3-6) - като начало са изяснени основните принципи, на които се базира 

последователността, предвидена от участника, изяснени са начините за определяне на 

сроковете и ресурсите за отделните дейности.  

2. Линеен график на изпълнение на строително-монтажните работи, диаграма на 

работната ръка (стр. 6-8)  

3. Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите при изпълнение на 

строителството (стр. 9-15) 

3.1. Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР (стр. 9)  

3.2. Методи за определяне на необходимите ресурси (работна ръка, 

инструменти, съоръжения и техническо оборудване, материали) (стр. 10-11) 

3.3. Човешки ресурси (работна ръка) за изпълнение на предвидените дейности 

(стр. 11-12) в табличен вид са показани за всяка дейност/етап времетраенето, началото и 

края и предвидената работна ръка. След таблицата са представени отделните 

изпълнителски звена като вид и състав. 

3.4. Материални ресурси - строителни материали, продукти и други (стр. 13-

14). 

3.5. Строителна и малка механизация, ръчни инструменти (стр. 14-15) 

4. Задължения на отговорните експерти при извършване на дейностите (стр. 16 -34). 

4.1. Нормативни изисквания, които ще се спазват при изпълнение на 

проектантската задача и конкретни мерки за спазването им (стр. 16-17) 

4.2. Задължения на отговорните експерти при извършване на дейностите при 

изпълнение на строителството (стр. 18-19) 

4.3. Разпределение на ключови експерти (за всяка дейност) на ниво отделна 

задача (стр. 20-34) 

5.  Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (стр. 35 -38)  

6.  Приемане и отчитане на строителството (стр. 39) 

7. Завършване на обекта (стр. 40) 

В Приложение 1.3. „Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти„ участникът е описал в отделни раздели и точки следното: 

1.  Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качество по време на 

изпълнение на договора (стр. 2 - 7)  

Марка 1 - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на 

качеството и постигане на резултати, съобразно изискванията на обществената поръчка. 

Мярка 2 - Входящ контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола 
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на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта. 

2. Описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на 

изпълнението с цел повишаване на качеството на изпълнение на поръчката (стр. 7-13). 

2.1. Контрол на качеството на труда - Ефикасни контролни дейности по 

организацията на работната сила с цел спазване на сроковете  и постигане повишаване на 

качеството на изпълнение на поръчката (стр. 7 - 8). 

2.2. Ефикасни контролни дейности по организацията на изпълнението и по 

спазване на технологичните изисквания (стр. 8 - 11) - аспекти на контролните дейности, 

организация и управление, описание на метода на строителството, Контрол/проверки 

преди започване на строителството, Източници и/или доставчици на материали, персонал 

на Изпълнителя. 

2.3. Контрол/проверки върху качеството на материалите, включително 

описание на всички изпитвания и стандарти, които ще се използват осигуряване на 

достъп на Възложителя (стр. 12). 

2.4. Контрол/проверка по време на изпълнение на работите при завършване на 

работите и след завършване на работите (стр. 12- 13). 

След подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение, 

комисията констатира, че са налице минималните изисквания на Възложителя описани в 

Приложение № 1 (Методика за определяне на комплексната оценка) и по- конкретно:  

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите 

и ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейности - предмет на поръчката 

в точки 1 и 2 на Приложение 1.1, отделно в приложена таблица на стр. 31-34 и 

пояснителните текстове към нея са онагледени и пояснени линиите и начините за 

осъществяване на комуникация межди всички заинтересовани страни и вътре в екипа на 

участника. В точка 2.2 на Приложения 1.1. /за етапа на проектиране и осъществяване на 

авторски надзор/ и в точка 4.2 на Приложение 1.2 /за етапа на изпълнение на СМР/ са 

представени конкретните задължения и отговорности на отделните експерти. В 

последващите точки на тези приложения е изяснено как се разпределят отговорностите и 

дейностите между експертите, методите за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените услуги. 

2. Участникът е представил в Приложение 1.2 и приложения линеен календарен 

план описание на начина и сроковете за изпълнение на строително- монтажните работи, 

като са представени сроковете за действие и организацията по изпълнение на всяка от 

дейностите, включени в предмета на поръчката.  

В резултат на направените констатации, подробно описани по-горе, 

Комисията единодушно реши да допусне участника ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ 

СМАРТ“ до оценяване на Техническото му предложение му показателите „Срок за 

изпълнение“ (К2) и „Технически показатели и организация на персонала”(К3), 

съгласно одобрената Методика за определяне на комплексната оценка на оферта. 

3. Участник 3 – Консорциум „Актив Студио“ с участници в консорциума „Актив 

София“ ООД и „Сити Билд Студио“ ООД 

3.1. Относно наличност на представените документи: 

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са 



21 
 

приложени: Образец № 3 „Техническо предложение“ и попълнени в точка 2 - 

„Технически показатели и организация на персонала”, Образец № 6 Декларация за 

запознаване с условията на процедурата и за извършен оглед.  

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 

документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношение на техническото предложение. 

3.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 

участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя / и констатира: 

В точка 1 на Образец № 3 участникът е попълнил срок за проектиране 20 

календарни дни и срок за строителство 90 календарни дни. Предложените срокове са в 

съответствие с изискванията на Възложителя (не по-малко от 20 и не повече от 35 

календарни дни за проектирането и не по-малко от 90 и не повече от 180 календарни 

дни за строителството). 

В точка 2 на Образец № 3 участникът е описал последователно:  

 Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране” (стр. 2 - 6). С 

определени две фази „Подготвителни работи” и „Изготвяне на Инвестиционен проект” 

на стр. 6 е представена схема на организационната структура на проектирането.  

 Етапи на изпълнение на проектантската задача (стр. 6-18) с включени:  

- Фаза „Подготвителни работи” с Етап 1 „Структуриране на информацията”, Етап 2 

„Анализ на информацията”; Етап 3 „Проучване, избор и проверка на конкретни 

технически решения; 

- Фаза „Изготвяне на Инвестиционен проект“, Етап 4 „Изработване на технически 

инвестиционен проект”; Етап 5 „Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект” 

Етап 6 „Прилагане на инвестиционния проект” (авторски надзор) 

 Организация на Проектантския екип, ангажиран за изпълнение на поръчката 

(стр. 18-19). 

 Описани са изискванията, които ще се спазват при изготвяне на проекта и 

обхвата на отделните части на проекта, включително изискванията зададени в 

техническата спецификация и нормативната уредба, съществуващото положение (стр. 20-

33)  

 Отделен раздел „За всяка дейност - предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й служители и ръководен персонал.”  (стр. 33-38)  

 Отделен раздел „За всяка дейност - предмет на поръчката е показано 

разпределението на човешките ресурси на ниво отделна задача” (стр. 38- 42).   

 Методи за осъществяване на комуникация, съгласуване и координация по  

време на изпълнение на дейностите за изработване на техническия проект (стр. 42 -45).   

 Съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на 

нередности (стр. 45-47). План за качество на проектиране.   

 Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти , 

с които да се гарантира качественото изпълнение на поръчката (стр. 47-49)   

 Организация за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор 

(стр. 40-55). Етапи на изпълнение на авторския надзор. Работи по изпълнение на 
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авторския надзор. Разбор на извършените дейности. Съхраняване на строителните книжа 

и документация. Контрол на авторския надзор.  

Описание на начина и сроковете за изпълнение на СМР, технология и организация 

на всяка предвидена дейност с включени:  

 Общи насоки за изпълнение на договора (стр. 55- 63)   

 Обхват на работите и методи по отделните части (стр. 63 -67), включени в 

„описание на обекта”. 

 Методи за осъществяване на комуникация, съгласуване и координация по 

време на изпълнение на дейностите по СМР (стр. 67-69)  

Описани са методите на изпълнение на СМР (последователен, паралелен, смесен, 

поточен)  

 Комуникация с Възложителя. Вътрешен обмен на информация (стр. 69-75)   

 Организация и управление на строителния процес (стр. 75-76). Общи 

положения.   

 Организация и изпълнение на СМР (стр. 77-78)   

 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР (стр. 83 -84)  

 Технология на основните видове дейности (стр. 88 -102)   

 Част II. Електро (стр. 103-104) описани предвидените дейности,  

 Част III. Пожароизвестяване (стр. 104-113) описани правила и стандарти, 

изисквания към компонентите, срокове и технология  на изпълнение, изпитвания  

 За всяка от дейностите - предмет на поръчката е показано разпределение на 

човешките ресурси на ниво отделна задача. (стр. 114-117) Представена е таблица с 

отделни колони "Дейност", "Отговорни специалисти/работници" и 

"Механизация/оборудване"   

 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР. Изискванията към влаганите в 

строителните материали (стр. 118-119)  

 Гаранционно поддържане на строежа, Изисквания за противопожарна защита. 

Изисквания за /към Временни съоръжения. Изисквания за опазване на околната среда. 

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд. (стр. 119-121)    

 Безопасна, хигиена на труда и пожарна охрана (стр. 121-122) 

 Гаранционен етап (стр. 122-124)  

 За всяка дейност - предмет на поръчката, са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението и служители и 

ръководен персонал (стр. 124 -130)   

 Цялостна организация на двата екипа (по проектиране и строителство), 

използване и мобилизация на екипите при изпълнение на всеки етап от изпълнението на 

договора. (стр. 130-132)  

 Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко от 

ангажираните за изпълнението на поръчката лица, с които да се гарантира качественото 

изпълнение на поръчката. (стр. 132-149)   

 Други дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката (стр. 149-150)  

 Служители на фирмата са длъжни да спазват реда и условията за предаване , 

събиране, включително и разделното събиране на битови и строителни отпадъци 

съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове 

към него. (стр. 150-151)  
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 Мерки за намаляване на затрудненията за обслужване дейността на ползвателите 

(посетители и работещите) в сградата Мерки за преодоляване или намаляване на 

описаните затруднения (стр. 152-154 ). 

След подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение, 

комисията констатира, че са налице минималните изисквания на Възложителя описани в 

Приложение № 1 (Методика за определяне на комплексната оценка) и по- конкретно:  

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 

ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейности - предмет на поръчката, 

както и разпределението на задълженията на отговорните за изпълнението служители и 

ръководен персонал- от стр. 124 до стр. 130. Методите за осъществяване на комуникация 

– стр. 67 – 69.  

2. Участникът е представил в приложения линеен график описание на начина и 

сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи, като са представени 

сроковете за действие и организацията по изпълнение на всяка от дейностите, включени 

в предмета на поръчката.  

В резултат на направените констатации, подробно описани по-горе, 

Комисията единодушно реши да допусне участника Консорциум „Актив Студио“ до 

оценяване на Техническото му предложение му показателите „Срок за изпълнение“ 

(К2) и „Технически показатели и организация на персонала”(К3), съгласно 

одобрената Методика за определяне на комплексната оценка на оферта. 

 

4. Участник 4 - ДЗЗД „Обединение АВС – Архитектура“ с участници в обединението 

„АВС-Инженеринг-Н“ ООД и „Архитектура“ ООД 

4.1. Относно наличност на представените документи: 

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са 

приложени: Образец № 3 „Техническо предложение“ и приложени към него Приложение 

1. „Изложение на цялостния подход за изпълнение на поръчката”, Приложение 2. 

„Изпълнение и ресурсно обезпечаване на строителството”, Образец № 6 Декларация за 

запознаване с условията на процедурата и за извършен оглед - 2 броя и Декларация по чл. 

39 ал. 3 т. 1 буква „д“ от ППЗОП.   

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 

документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношение на техническото предложение. 

4.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 

участника /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира:  

В точка 1 на Образец № 3 участникът е попълнил срок за проектиране 35 

календарни дни и срок за строителство 175 календарни дни. Предложените срокове са в 

съответствие с изискванията на Възложителя (не по-малко от 20 и не повече от 35 

календарни дни за проектирането и не по-малко от 90 и не повече от 180 календарни 

дни за строителството). 

Към точка 2 на Образец № 3 участникът е представил следните приложения:  



24 
 

В Приложение 1. „Изложение на цялостния подход за изпълнение на поръчката” 

участникът е описал в отделни раздели и точки следното: 

1. "Организация на процеса на проектиране, задължения и отговорности на 

членовете н проектантския екип" (стр. 3-13) описани два етапа - Етап 1 "Предпроектни и 

проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни" и Етап 2 - "Технически 

инвестиционен проект" с описани дейностите, включени във всеки от етапите. Към тази 

основна точка са представени: 

1.1. "Създаване на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти 

за обекта и определяне на конкретните им ангажименти" с определена водещата роля 

на ръководителя на проектантския екип и описание на конкретните ангажименти и 

отговорности на всеки един от експертите в проектантския екип. Отделно в табличен вид 

е представено за всеки експерт ангажиментите на етапа на проектиране и на етапа на 

изпълнение  

1.2. "Направа на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната 

документация" с описани конкретните задачи, които включва дейността.  

1.3. "Изпълнение на проектирането и комуникация" с описани задачите за 

изпълнение и тяхната последователност,отделно е представена организацията на 

взаимодействие на експертите в екипа. 

1.4. "Съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване 

на забележки и пропуски" (стр. 10-11)  

1.5. "Упражняване на авторски надзор по време на строителството" (стр. 11-

13)  

2. "Организация на процеса на изпълнение на строителството, задължения и 

отговорности на членовете на екипа". (стр. 13 - 27)  

2.1. "Структуриране на организацията на изпълнение" акцентирано на водещата 

роля на ръководителя на обекта, след което са описани конкретните работни задължения 

на всеки един от експертите, които участникът предвижда за изпълнение на поръчката. 

2.2. "Отговорности на екипа за изпълнение на строителството" пояснена е за 

всеки експерт характеристика на изпълняваната от експерта работа, отговорностите и 

задълженията му. Освен за експертите са представени задълженията и отговорностите и 

на бригадирите и работниците.  

2.3. "Организационна схема и взаимовръзки" с органиграма са представени 

взаимовръзките в екипа на участника.  

3. "Методи за осъществяване на комуникация, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложените дейности" (стр. 27-37).Представена е органиграма на 

цялостните взаимовръзки, включващи всички участници в строителния процес и вътре в 

екипа на участника. Показаните на схемата взаимовръзки и организация са пояснени 

вследващите подраздели:  

 Планиране и управление на проекта   

 Комуникационни връзки вътре в екипа на Изпълнителя   

 Взаимодействие и координация с Възложителя с описани начините на 

комуникация и взаимоотношения 

 Координация между Авторския надзор и Строителя   

 Координация със строителния надзор с описани начините на осъществяване 

на взаимоотношенията.  

Таблица с онагледени линиите за комуникация между всички заинтересовани лица в 
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рамките на изпълнение на поръчката и пояснения на всички комуникационни връзки от 

таблицата.   

В Приложение 2. „Изпълнение и ресурсно обезпечаване на строителството” 

участникът е описал в отделни точки следното: 

1. "Последователност и взаимообвързаност на отделните строителни дейности" 

(стр. 1-4 ) като начало са описани общите дейности и взаимовръзки, след което са 

изяснени планираните дейности, начините на определяне на срокове и ресурси, методите 

на изпълнение и тяхното приложение,  

2. "Линеен график за изпълнение на строително монтажните работи" с показни 

за всяка отделна дейност/работа продължителността, началото и краят, ресурсите, с 

които ще бъде изпълнявана. 

3. "Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите при изпълнение на 

строителството" (стр. 7-14) с включени в отделни подточки - а) "Организация на 

персонала и ресурсите за извършване на СМР"; b) "Методи за определяне на 

необходимите ресурси"; с) "Човешки ресурси за изпълнение на предвидените дейности" - 

представени в табличен вид; d) "Материални ресурси" включително мерки за 

осигуряване на качеството; е) "Строителна и малка механизация, ръчни инструменти"   

4. "Задължения на на отговорните експерти при извършване на дейностите" (стр. 

15 -34) като начало са представени нормативните изисквания, които ще се спазват и 

мерките за спазване на нормативните изисквания.  

а) "Нормативни изисквания, които ще се спазват при изпълнение на 

проектантската задача и конкретни мерки за спазването им"  

b). "Задължения на отговорните експерти при извършване на дейностите" с 

описани отделните задачи и отговорностите на конкретните експерти. 

с) "Разпределение на ключови експерти на ниво отделна задача" в табличен вид 

представени всички дейности по изпълнение на договора с времетраене, начало и край, 

както и отделните експерти. 

5. "Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд" (стр. 35 -38)  

6. "Приемане и отчитане на строителството" (стр. 38-39) 

7. "Завършване на обекта". (стр. 39-40). 

След подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение, 

Комисията констатира, че са налице минималните изисквания на Възложителя, описани в 

Приложение № 1 (Методика за определяне на комплексната оценка) и по конкретно:  

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един от експертите и 

изпълнителски персонал, ангажирани с изпълнението на дейности - предмет на 

поръчката в точки 1 и 2 на Приложение 1. В точка 3 и  приложена таблица и 

пояснителните текстове към нея са онагледени и конкретизирани начините за 

осъществяване на комуникация межди всички заинтересовани страни и експерти. В точка 

2.2 на Приложение 1 са описани конкретните задължения и отговорности на отделните 

експерти  и изпълнителския състав /бригадири и работници/, в последяващите точки на 

тези приложения са изяснени как се разпределят. В отделни подточки са описани 

взаимоотношенията и комуникацията с другите участници в проектирането и 

строителството в това число, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените услуги; 

2. Участникът е представил в Приложение 2 и приложения линеен график описание 
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на начинът и сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи, като са 

представени сроковете за действие и организацията по изпълнение на всяка от 

дейностите, включени в предмета на поръчката. 

В резултат на направените констатации, подробно описани по-горе, 

Комисията единодушно реши да допусне участника ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС-

АРХИТЕКТУРА“ до оценяване на Техническото му предложение му показателите 

„Срок за изпълнение“ (К2) и „Технически показатели и организация на 

персонала”(К3), съгласно одобрената Методика за определяне на комплексната 

оценка на оферта. 

5. Участник 5 – „Билд Инженеринг 77“ ЕООД  

5.1. Относно наличност на представените документи: 

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са  

приложени: Образец № 1 „Техническо предложение“, Образец № 6 Декларация за 

запознаване с условията на процедурата и за извършен оглед.     

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 

документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношение  на техническото предложение. 

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 

документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 

отношение на техническото предложение. 

5.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 

участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира:  

В точка 1 на Образец № 3 участникът е попълнил срок за проектиране 20 

календарни дни и срок за строителство 90 календарни дни. Предложените срокове са в 

съответствие с изискванията на Възложителя (не по малко от 20 и не повече от 35 

календарни дни за проектирането и не по малко от 90 и не повече от 180 календарни 

дни за строителството)  

В точка 2 на Образец № 3 участникът е представил "Технически показатели и 

организация на персонала" Тази част на техническото предложение съдържа следното:  

- "Характеристики на съществуващото състояние на сградата" (стр. 2-3) 

- "Организация и технологична последователност при изпълнение на дейностите 

по проектиране" (стр. 3-11) - етапи, дейности и задачи за изпълнение на проектирането , 

съответно: Първи етап - Предпроектни проучвания, Втори етап - Изходни данни, Трети 

етап - проверка на изходните данни, Четвърти етап - Проектиране. С включени подточки: 

а/ Подробно заснемаме на съществуващото положение  на сградата; б/ проектиране и 

съгласуване, Пети етап - предаване, Шести етап - одобряване и издаване на 

необходимите строителни книжа. Описани са основните дейности, който ще извърши във 

връзка с изпълнението на основните етапи и технологичния подход при изпълнение на 

дейностите.  

- "Основни дейности при проектирането" (стр. 11-20). Като начало на този раздел 

участникът е описал данните за обекта, обхвата и изискванията към изпълнението на 

проектирането (текстове съответстващи на тези в техническата спецификация) , след 
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което е изразена готовността на участника да изпълни проектирането и съответно ако се 

наложи промяна на проектните решения, както и да бъде на разположение на 

Възложителя през цялото време на обновителните и ремонтни дейности. Описана 

(изброена) е и нормативната уредба която участникът ще съблюдава при изпълнението 

на проекта.  

- "Организация на работата на експертите в отделните етапи на проектирането 

и разпределение на дейностите и отговорностите между тях" (стр. 20-25)  с описани 

квалификацията, основните функции и задачи за всеки отделен експерт включен в 

изпълнение на проектирането.  В таблица са описани техническите ресурси, като брой и 

вид, които участникът предвижда за изпълнение на проектирането.  

- "Начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, необходими за 

качественото изпълнение на поръчката (отчитане съгласуване и приемане на 

работата)"  (стр. 25-26).   

- "Методи и системи, които ще прилагаме, за да гарантираме качеството на 

изпълнение на поръчката. Описание на начина за постигане на изискванията в 

Техническата спецификация" (стр. 26-27) - кратко се позовава на внедрените  системи по 

ISO.  

- "Мерки за вътрешен контрол и организация на работа при изпълнение работата 

на екипа от проектанти, обосновани спрямо разписаните отговорности на 

проектантския колектив, които обосновават качественото изпълнение на поръчката"  

(стр. 28-30) . В тази част са описани основните мерки за вътрешен контрол и 

разпределението на задачите и отговорностите на експертите.  

- "Други дейности за осигуряване на по -високо качество на изпълнение на 

поръчката. т.е. на изготвяне на инвестиционния проект" (стр. 30 -32)  

- "Организация и технологична последователност при изпълнение дейностите по 

авторски надзор" и допълнителни мерки за осигуряване на по-високо качество на 

упражняване на авторския надзор (стр. 33-36)  

- "Предложение за организация на персонала, на който е възложено изпълнението 

на строителството" (стр. 36-48). В този раздел като начало са описани основните 

дейности по обновяване и реконструиране на сградата. След което са описани основните 

етапи съответно: Първи етап - организиране на строителната площадка; Втори етап- 

изпълнение на строително-монтажните работи, Трети етап - приключване на 

строителните дейности. Като отделни части са описани съдействието на Възложителя и 

други дейности, необходими за постигане целите на договора. Като други дейности са 

описани - организация на контрола на качеството, здравословни и безопасни условия на 

труд, околна среда и гаранционни поддържане.   

- "Описание на някои от основните видове СМР и предлагана технология за 

изпълнение" (стр. 48-75)  описано е изпълнението на фасадно скеле, демонтаж, доставка и 

монтаж  на дограма, оформяне около дограма, полагане на грунд под фасадна мазилка, 

полагане на силиконова мазилка по фасади, възстановяване на корнизи и цокълна част по 

фасадата към вътрешните дворове, изпълнение на електрическа инсталация, изпълнение 

на пожароизвестителна инсталация, изпитвания на ПИС и провеждане на 72-часови 

проби.  

- "Необходими ресурси за изпълнение на всяка дейност от поръчката, задължения 
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и отговорните за изпълнението и служители и ръководен персонал" (стр. 75-) . Описани 

задължението на ръководител на обекта за осигуряване на работната ръка, работния ден 

по часов на работа, човешки ресурси (описани четири броя работни звена). След което е 

представена дейността на ръководителя на обекта, общо са описани отговорностите на 

експертите по част "Архитектура", "Електро", "Пожароизвестяване" , отделно са описани 

задълженията на експерта по част "ПУСО" и отговорника по контрола на качеството и 

отделно на експерта по безопасност и здраве. Описана (изброена) е законовата и 

нормативната уредба. В края са описани кратко отговорностите на бригадир, общ 

работник, квалифицираните работници (по специалности) . Отделно в таблица (стр. 85-

90) са посочени задачите, отговорните експерти начало и край на задачата, постижима 

цел.  

- "Механизация" (стр. 91-92) описани брой и вид на предвидената механизация. 

- "Материали за изпълнение на поръчката. Стандарти" (стр. 92-95) 

- "Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти и 

начин на взаимодействие между тях съобразени със спецификата на предмета на 

поръчката, с които се гарантира качественото изпълнение на строителството на 

обекта" (стр. 96- 101) 

- "Мерки за осигуряване на качеството на строително монтажните дейности" 

(стр. 101-102)  

- "Контрол при изпълнение на строително монтажни работи" и "Гаранции за 

качество" (стр. 103-110)    

- "Организация на дейностите с цел осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд" и план за предотвратяване на пожари  (стр. 110-124) . На стр. 122-124 е 

описана "Временна организация и безопасност на движението"  

- "Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета  на 

поръчката" (стр 125-135)  

След подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение, 

комисията констатира следните факти:  

1. В голяма част от разделите/подразделите въпреки заявеното в заглавието в 

съдържанието са представени текстове от техническата спецификация или декларативни 

заявления за изпълнение на изискванията на възложителя и/или нормативната уредба и в 

голямата си част са текстове приложими към всеки един строителен обект. Тези текстове 

са правилни, но са лишени от конкретика и специфика свързани с настоящата 

обществена поръчка.  

Например:  

- на стр. 26 в част "Организация и последователност на изпълнение на всички 

процедури но съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни 

органи" участникът е записал "Проектно-сметната документация ще е изработена, 

подписана и съгласувана от проектанти с правоспособност да изработват 

съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, като прилагаме за всеки експерт заверени копия от 

валидни удостоверения за правоспособност и валидни застраховки в проектирането. 

Всички чертежи и записки се принтират на хартия в стандартни формати, 

като чертежите се сгъват до размер А4, усилени по краищата за перфорация, 
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подредени в стандартни класьори с надпис и придружени със съдържание. 

Всички проектни части се подписват от всички проектанти и Възложителя. 

При предаване на инвестиционния проект се съставя приемо-предавателен 

протокол, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя. 

Работните проекти се съгласуват с Възложителя и се предават на 

лицензираната надзорна фирма, която изготвя Комплексният доклад за оценка на 

съответствие на проекта и проектантите ще отстранят забележките, ако има 

констатирани такива" Видно от цитирания текст липсва елементи  "организация" и 

"процедури" въпреки заявеното в заглавието, и също така не са упоменати в 

съдържанието на този раздел никакви "компетентни контролни органи" (възложителя и 

строителния надзор са участници в строителния процес, а не компетентни контролни 

органи по съгласувателната процедура, както е указано в Техническата спецификация с  

НИНКН и ПБЗН). 

2. Основният порок на техническото предложение, който комисията установи е 

свързан с факта, че на множество места (раздели) са налични текстове и описания, които 

не отговарят наТехническата спецификация и спецификата на предмета на поръчката и 

по-конкретно: 

- на стр. 62 в раздел  "Описание на някои от основните видове СМР и предлагана 

технология за изпълнение" при описание полагането на силиконова мазилка по фасади е 

описано "За измазване на фасадни стени с топлоизолационна система се използват 

няколко вида тънкослойни мазилки, които изпълняват едновременно защитни и 

декоративни функции."  и на стр. 167 "Специално при мазилките, които се полагат 

като крайни покрития върху топлоизолационни системи, задължително трябва да се 

отчита способността им да поглъщат топлинната енергия от слънцето. Известно е, 

че колкото оцветяването е по- тъмно, с по-наситени цветове, толкова загряването 

на мазилката и на цялата топлоизолационна система ще бъде по-голямо"  

- В настоящата обществена поръчка Възложителят е записал в раздел IV "Част 

АРХИТЕКТУРА"  на  Техническата спецификация  (точка 13 на стр. 13) обхвата и 

съдържанието на СМР, които се включват в настоящата обществена поръчка и полагане 

на топлоизолация по фасадите не е предвидена. От друга страна обекта е недвижима 

културна ценност и за такива обекти не се прилага изискванията на Закона за 

енергийната ефективност (чл.23 ал 3 на Закона за енергийна ефективност) и също така в 

техническата спецификация е указано в т. 2 (стр. 6) за мазилката, че същата е "със 

структура и цвят, индентични на съществуващата такава по вътрешните фасади на 

сградата" Следователно описаното полагане на топлоизолация и текстове свързани със 

цветовете на мазилката е  в несъответствие с изискванията на Възложителя и 

спецификата на обекта на настоящата обществена поръчка.  

-на стр. 124 в раздел  "Организация на дейностите с цел осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд" участникът е описал  "Поставянето на 

пътни знаци започва от най-отдалечения пътен знак, преди ограждане на площта, 

заета със строителни ремонтни работи, а сваляното им се извършва по обратен ред. 

Сигнализацията е временна и се поставя непосредствено преди започване на 

изпълнението па обекта и се премахва след приключването на строителството" . И в 

раздел  "Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета  на 

поръчката"  на стр. 133 е записано отново "Маршрутите за движение на гражданите 



30 
 

към съседни сгради ще се маркират и обезопасят. Извършването на строителни 

работи с ангажиране на уличното платно и ограничаване движението на МПС, ще 

се навършва само след съгласувана е общинска администрация, временна организация на 

движението и заплащане на такса за ползване на части от пътното платно за 

определен период от време" след което е заявено "На строителната площадка ще се 

предвиди място за измиване гумите на автомобилите и на строителната механизация 

преди излизането им на уличната и пътната мрежа, за да не се изнасят земни маси. 

строителни разтвори, инертни материали и други замърсители. Автомивката може да 

се отводни в канализацията, в специализиран резервоар от полиетилен или заустване в 

съществуващата градска канализация, в зависимост от изискванията на местната 

служба ВиК".  

В настоящата обществена поръчка предвидените строителни работи са ограничени 

по фасадите и вътрешността на сградата на Национална библиотека, до която няма 

съседни сгради не са предвидени работи свързани с ангажиране на пътни платна както и 

изкопни работи, които да налагат изнасяне на земни маси.  

- в раздел  "Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета  на поръчката"  на стр. 127 участникът е записал  " Ние приемаме, като част 

от договорните отношения, да спазваме изготвения към проекта План по безопасност 

и здраве и решение по ОВОС..",  

Както по горе бе казано в предвидените строителни работи са ограничени по 

фасадите и вътрешността на сградата на Национална библиотека и съответно не няма 

решение по ОВОС.  

Видно от изложените в точка 2 факти участникът е представил техническо 

предложение, което в отделни части е несъответстващо и в противоречие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя. 

Предвид горепосоченото и констатираните несъответствия в Техническото 

предложение на участника, Комисията изведе обосновано заключение, че участникът 

„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката (по-конкретно е 

представил оферта, която в множество от частите си не отговаря на Техническата 

спецификация и естеството на поръчката), като по този начин е представил неподходяща 

офертата по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Във връзка с 

горепосоченото и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на 

Възложителя да отстрани участника „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООДот по-

нататъшно участие в настоящата обществена поръчка, предвид обстоятелството, че 

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условията на поръчката и се явява неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на 

ЗОП. 

IІI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ОЦЕНКА К2 „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ 

Комисията пристъпи към оценяване на Техническите предложения на допуснатите до 

този етап участници – ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“, КОНСОРЦИУМ „АКТИВ 

СТУДИО“, ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС – АРХИТЕКТУРА“ по показателя „Срок за 

изпълнение“ (К2) 

3.1. Оценяване по показател „Срок за изпълнение“ (К2).  
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3.1.1. Оценяване по подпоказател „срок за проектиране“ К 2.1. 

Комисията изчисли оценките на допуснатите участници съгласно следната формула: 

Най - краткият срок за проектиране получава най-висока оценка – 3 точки. 

 

Оценките на останалите участници се определят по формулата: 

най-кратък срок за проектиране 

  K2.1 = --------------------------------------------  Х 3 

съответен срок за проектиране 

Комисията установи, че предложеният от участниците Обединение „ИнжСмарт“ и 

Консорциум „Актив  Студио“ срок за проектиране от 20 календарни дни  е най-краткият 

предложен срок за проектиране.  

Комисията изчисли оценките на участниците както следва: 

Участник Предложен срок за 

проектиране (в 

календарни дни) 

К2.1. 

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“ 20 3 

КОНСОРЦИУМ „АКТИВ СТУДИО“ 20 3 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС – АРХИТЕКТУРА“ 35 1,71 т. 

 

3.1.2.Оценяване по подпоказател „срок за изпълнение на СМР“ К 2.2. 

Комисията изчисли оценките на допуснатите участници съгласно следната формула: 

Най - краткият срок за изпълнение на СМР получава най-висока оценка – 7 точки. 

 

Оценките на останалите участници се определят по формулата: 

най-кратък срок за изпълнение 

  K2.1 = --------------------------------------------  Х 7 

съответен срок за изпълнение 

Комисията установи, че предложеният от участниците Обединение „ИнжСмарт“ и 

Консорциум „Актив  Студио“ срок за изпълнение на СМР от 90 календарни дни  е най-

краткият предложен срок за изпълнение на СМР.  

Комисията изчисли оценките на участниците както следва: 

Участник Предложен срок за 

изпълнение на 

СМР (в 

календарни дни) 

К2.2. 

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“ 90 7 

КОНСОРЦИУМ „АКТИВ СТУДИО“ 90 7 
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ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС – АРХИТЕКТУРА“ 175 3,6 т. 

 

3.1.3. Оценяване по показател „срок за изпълнение“ К2 

Комисията оцени офертите на участниците по показателя „Срок за изпълнение“ К2, както 

следва: 

К2 = К2.1. + К.2.2 

Комисията оцени офертата на участниците както следва: 

 

Участник К2.1 К2.2 К2 

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“ 3 7 10 

КОНСОРЦИУМ „АКТИВ СТУДИО“ 3 7 10 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС – АРХИТЕКТУРА“ 1.71 3,6 5,31 

IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ОЦЕНКА К3 „ТЕХНИЧЕСКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА“ 

Комисията пристъпи към оценяване на Техническите предложения на допуснатите до 

този етап участници – ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“, КОНСОРЦИУМ „АКТИВ 

СТУДИО“, ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС – АРХИТЕКТУРА“ по показателя К3 

„Технически показали и организация на персонала“  

4.1. ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖ СМАРТ“ 

Както по-горе в точка 2.1. на предходния раздел на настоящия протокол бе пояснено, 

предложението на участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

които са основание за присъждане на 5 точки, съгласно Приложение № 1 (Методика за 

определяне на комплексната оценка). Относно надграждащите елементи, които са 

основание за присъждане на 10, 20, 30 и 40 точки: 

а) Относно разпределението на човешките ресурси, участникът е представил конкретните 

задачи, функции и отговорности за всеки от експертите съответно за проектантския екип 

в точка 1.1 на Приложение 1.1, а за експертите, ангажирани в изпълнението на 

строителните работи - в точка 2.2 на същото приложение. Отделно в таблицата по точка 

4.3 на Приложение 1.2 (стр. 20-34) участникът е представил за всеки етап/дейност за 

всеки от експертите конкретните задачи, за чието изпълнение ще е пряко отговорен, 

както и съвместно с кои други експерти ще изпълнява съответната задача. В таблица са 

обхванати всички дейности и цялото изпълнение на проектиране, строителство и 

авторски надзор по време на изпълнението му. Отделно в таблица на стр. 12 по точка 2.2 

от Приложение 1.2 са показани за всяка дейност и работа ресурсите, които участникът 

предвижда като изпълнителски състав.  

Отчитайки горе изброените факти Комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията, записани в подточка 1) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател. 

б) Относно необходимитеза всяка дейностресурси, както и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й служители и ръководен персонал: в точка 3 на 

Приложение 1.2 участникът като начало е представил методите, с които е определил 
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необходимите ресурси (трудови, технически и материални), след което в отделни 

подточки (3.3, 3.4 и 3.5) е представил съответните ресурси, с които предвижда да 

изпълни поръчката. Отделно в линейния график на ниво отделна дейност и работа са 

представени съответните ресурси. Задълженията на отговорните експерти като 

„информация, документи, срещи със заинтересовани лица и други организационни 

задачи“ от една страна са детайлно представени в табличен вид в стр. 20 -34 на 

Приложение 1.2 и също при изясняване на комуникационните линии в разясненията след 

таблица по точка 3 на Приложение 1.1.  

Отчитайки горе изброените факти комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията, записани в подточка 2) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по високо ниво на оценка по този показател. 

в) Относно предложените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко 

от ангажираните за изпълнението на поръчката лица, участникът е приложил отделно 

Приложение 1.3 „Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти„. В това приложение участникът е представил съответно: „Мерки за вътрешен 

контрол и начини за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора“ (две 

основни мерки), описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на 

изпълнението с цел повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, контролните 

дейности по организацията на работната сила с цел спазване на сроковете  и постигане 

повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Разгледани са отделните аспекти 

на контролните дейности, организацията и управлението, като за всяка конкретна мярка 

дейност са посочени отговорните експерти с техните задължения и отговорности. 

Отчитайки горе изброените факти комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията записани в подточка 3) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по високо ниво на оценка по този показател. 

г) Относно предложени „други“ дейности, извън посочените в изискванията на 

възложителя, при запознаване с техническото предложение в неговата цялост (трите 

приложения), Комисията установи, че участникът е предложил допълнителни елементи 

над изискуемите в документацията на поръчката (като например предложени 

допълнителни експерти – ПТО, ТО и други), но не ги е дефинирал като отделни дейности 

и по-важното, не е доказал как тяхното включване ще доведе доповишаване на 

качеството.  

Отчитайки гореизброените факти комисията установи, че за офертата не са изпълнени 

условията записани в подточка 4) за надграждащи елементи, които са основание за 

присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател.   

Във връзка с горепосочените констатации и мотиви участникът Обединение „ИНЖ 

СМАРТ“ получава 30 /тридесет/ точки по Показател К3 –„Технически показатели и 

организация на персонала”.  

4.2. КОНСОРЦИУМ „АКТИВ СТУДИО“ 

Както по-горе в точка 2.1 на предходния раздел на настоящия протокол бе пояснено, 

предложението на участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

които са основание за присъждане на 5 точки, съгласно Приложение № 1 (Методика за 

определяне на комплексната оценка). Относно надграждащите елементи, които са 

основание за присъждане на 10, 20, 30 и 40 точки.  

а) Относно разпределението на човешките ресурси на ниво отделна „задача“ за етапа на 
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проектиране участникът е представил в табличен вид (от стр. 39 до стр. 42) 

отговорностите на отделните експерти за идентифицираните от участника четири задачи. 

Относно етапа на изпълнение на строителните работи, в таблица от стр. 114 до стр. 117, в 

която участникът е декларирал, че „за всяка от дейностите - предмет на поръчката е 

показано разпределение на човешките ресурси на ниво отделна задача“, е представено в 

отделни колони "Дейност", "Отговорни специалисти/работници" и 

"Механизация/оборудване". В таблицата са описани основните строителни работи. При 

подробно запознаване със записаните в колона „дейности“, същите немогат да се 

приемат като „задачи“, тъй като са обобщени (дадени по основните части), следователно 

неможе да се приеме, че етапите на изпълнение на строителството са представени на 

ниво отделна „задача“. Например по част „Електро“ и по част „Пожароизвестяване“ са 

описани по една дейност "Демонтаж, доставка и монтаж". Няма как да се приеме, че това 

е разпределение  на ниво "задача". От друга страна, никъде в таблицата не е посочено 

участие на "Отговорник по контрола на качеството", експерта по ЗБУТ", следователно не 

са обхванати и всички експерти.  

Отчитайки гореизброените факти Комисията установи, че за офертата не са изпълнени 

условията, записани в подточка 1) за надграждащи елементи, които са основание за 

присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател. 

б) Относно изясняването за всяка дейностна необходимите ресурси, както  и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й служители и ръководен персонал, 

същите са представени от стр. 124 до стр. 130.„За всяка дейност - предмет на 

поръчката, са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението и служители и ръководен 

персонал“ -Описан е инженерно-техническият състав - Ръководител обект, Отговорник 

по контрол на качеството, Координатор/Експерт по безопасност и здраве, Експерт по 

част "Архитектура", Експерт по част "Електрическа", Експерт по част 

"Пожароизвестяване", Експерт по част "ПУСО". Представена еорганизационна структура 

(схема). 

Отчитайки гореизброените факти комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията записани в подточка 2) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател. 

в) Относно предложените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко 

от ангажираните за изпълнението на поръчката лица. По отношение на изпълнение на 

проектирането в част „Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти , с които да се гарантира качественото изпълнение на поръчката“ от стр. 47 

до стр. 49 са описани „Програма за проектиране” и „План за преглед и одобрение на 

проекта”, а „Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР“ са описани от стр. 83 -84. 

Отделно в раздел „Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко от 

ангажираните за изпълнението на поръчката лица, с които да се гарантира качественото 

изпълнение на поръчката“ (стр. 132-149), са представени План за управление на 

качеството на изпълнение на СМР, описани са методите на контрол и приложението им, 

дейностите и задължения на длъжностните лица от екипа за управление на качеството на 

СМР (ръководител на обекта/екипа, отговорника по контрола на качеството, 

Техническият ръководител на обекта, инженери-специалисти по електроинсталации и 

други специалисти.   

Отчитайки гореизброените факти комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията записани в подточка 3) за надграждащи елементи, които са 



35 
 

основание за присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател. 

г) Относно предложени "други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, участникът е предложил в отделна точка от стр. 149 до 150 „Други 

дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката“, 

които са следните:  

- „при извършване на подмяната на дограмата в книгохранилището, тъй като ще 

използваме оборудване за изрязване на дограмата, има голяма пожароопасност. При 

премахване на всеки прозорец, същия ще бъде предварително обвит с азбестово 

одеяло, за предпазване на книгохранилището от директен огън или отделни искри.“. 

Комисията не намира това предложение за „друга“ дейност извън посочените в 

документацията, тъй като това е, от една страна, спомагателно средство за изпълнение на 

основна дейност и, от друга, участникът предлага да използва елемент (одеяло) от азбест, 

които е доказан от години вреден за здравето материал и забранен за употреба.  

- „При извършване на СМР в Книгохранилището, ръководителя обект ще следи изцяло 

за чистота и цялостта на помещението, няма да допуска застрашаване/унищожаване 

на книгите и всякакъв вид материали, съхраняващи се в него. Ние като изпълнител 

разбираме , важността на помещението и при ремонтните работи в него. ще покрием 

с найлон/предпазно фолио всички подове, съществуващи мебели, материали, оборудване, 

лавици и всякакъв вид ценности в помещението. за недопускане на повреждане. 

Ще преградим с временни преграждания. които ще обхващат цялата светла площ в 

книгохранилището, за да намалим запрашеността и разпространяването на прах и 

замърсяване. 

Работниците ще следват точно определени инструкции и няма да се позволява 

разглеждане, развиване или по какъвто и начин повреждане на инвентара“. 

Комисията, не приема това за „друга“  дейност извън посочените в документацията, тъй 

като да се пази чистота и имуществото е задължение на изпълнителя, още повече това не 

води до по-високо качество.  

- „За дейностите в английските дворове, ще изискваме от възложителя да ни 

съдейства с най-удачни подход за изнасяне/внасяне на строителни материали и . с 

който подход изцяло ще се съобразим.“ Така записано това не е „дейност“ още повече 

допълнителна.    

Следващите описани като „други“ дейности които са“: 

- „За изолиране на пространството, през което не преминаваме, ще сложим временни 

прегради.“  

- „Тъй като съществува тераса, която е новоизградена, при ремонт на фасадите при 

нея, ще бъде изолиран пода на терасата, за да не бъде нарушен, ще бъде увит парапета, 

против удари и надрасквания.“  

- „Тъй като ни се налагат ремонтни дейности, които са в близост до скоро 

ремонтираният оберлихт. който съответно е в гаранционен срок, ще помолим за 

съдействие Възложителя при комуникация с фирмата, която е изпълнявала ремонта. 

Ще се свържем с фирмата Изпълнител на стъкления покрив, за да може техен 

представител да присъства и да ни даде точни указания, как можем да предпазим 

материала, така че. да не бъде нарушен гаранционния срок. ще изградим и дървен 

пасарел, който ще е на разстояние, достатъчно да не нарушава фасадите“ 

- „При необходимост помещенията и секторите за ремонт ще се обезопасяват и 

преграждат с временни прегради против прах и замърсяване с материали от 
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помещения в които няма да се извършват строителни работи“; 

- „Ще бъдат периодично слагани временни преграждания. които обхващат цялото 

светло разстояние, в което се извършват ремонтни дейности“ 

- „При демонтиране и монтиране на дограма отвън, ще оградим с предпазна лента и 

ще назначим отговорно лице. което ще отговаря за спиране на достъпа на външни 

лица.Така няма да нарушим цялостта на околното пространство“; 

- Няма да се допуска временно депониране на строителните материали по стълбища и 

стълбищни площадки. тераси и по места където е възможно движение на работещи, 

посетители и лица несвързани със строителството; 

- „При изпълнение на СМР ще бъде въведена етапност. с цел режим на сградата 

„Работеща библиотека". Ще изготвим и предоставим за съгласуване с Възложителя, 

график за подмяна на дограмата“; 

- „При изпълнение на отделните етапи от поръчката сме готови да се съобразим с 

работещите и посетителите на библиотеката. Ще извършваме строителни дейности 

в помещенията по изготвен и одобрен график, след работно време, съобразено с 

отделните помещения, ще извършваме ремонтни работи през събота и неделя и при 

нужда дори и през нощта. Ще организираме 3-сменен работен ден (съгласуван с 

Възложителя) 

- при извършване на монтажа и демонтажа на скелето, ще се съобразяваме изцяло с 

инструкциите на производителя и всички хора ще се с работно облекло и лични 

предпазни средства: курка и панталон, каска - ударозащитна. предпазни очила, 

ударозащитни обувки, ръкавици кожа-плат“. 

Всички тези описани от участника като допълнителни дейности са свързани основно с 

негови задължения за опазване на имуществото на Възложителя и на околната среда. 

Начинът на изпълнение на задълженията на изпълнителя не може да се приеме като 

„друга“ дейност още повече, че за всички описани в тази точка действия, участникът не е 

обосновал (доказал) полезността и как те ще допринесат за повишаване на качеството. 

Отчитайки гореизброените факти комисията установи, че за офертата не са изпълнени 

условията записани в подточка 4) за надграждащи елементи, които са основание за 

присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател. 

Във връзка с горепосочените констатации и мотиви участникът Консорциум 

„Актив Студио“получава 20 /двадесет/ точки по Показател К3 - Технически 

показатели и организация на персонала”.  

4.3. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АВС – АРХИТЕКТУРА“ 

Както по-горе в точка 2.1 на предходния раздел на настоящия протокол бе пояснено, 

предложението на участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

които са основание за присъждане на 5 точки съгласно Приложение № 1 (Методика за 

определяне на комплексната оценка). Относно надграждащите елементи, които са 

основание за присъждане на 10, 20, 30 и 40 точки.  

а) В Приложение № 1 отделно в точка 1 и точка 2 са представени конкретните 

задължения и отговорности на експертите, които е предвидил за изпълнение на 

проектирането, авторския надзор и изпълнението на строителството. Отделно в подточка 

с) на точка 4 от същото приложение е представена таблица с разпределение на ключовите 

експерти на ниво отделна задача. В тази таблица са показани за всички дейности, 
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включени в поръчката (за проектиране, авторски надзор и строителство), задачите и 

конкретните отговорности на всеки от експертите. В отделна част на техническото 

предложение са описани и детайлизирани взаимовръзките на експертите от екипите на 

участника, отчитайки техните задължения на ниво отделна задача.   

Отчитайки гореизброените факти Комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията, записани в подточка 1) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по-високо ниво на оценка по този показател. 

б) Относно изясняването за всяка дейност на необходимите ресурси и ресурси, както и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й служители и ръководен персонал - 

участникът е представил в точка 3 на Приложение 2 съответно: „Организация, 

мобилизация и разпределение на ресурсите при изпълнение на строителството" с 

включени в отделни подточки - а) "Организация на персонала и ресурсите за извършване 

на СМР"; b) "Методи за определяне на необходимите ресурси"; с) "Човешки ресурси за 

изпълнение на предвидените дейности" - представени в табличен вид; d) "Материални 

ресурси" включително мерките за осигуряване на качеството; е) "Строителна и малка 

механизация, ръчни инструменти". 

Отчитайки гореизброените факти Комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията записани в подточка 2) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по високо ниво на оценка по този показател. 

в) Относно предложените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко 

от ангажираните за изпълнението на поръчката лица, участникът е представил 

конкретните задължения, свързани с осъществяване на мерките по предвидения от него 

вътрешен контрол на изпълнението при представянето на отговорностите и функциите на 

всеки от експертите. Ясно проследима е тяхната организация и ангажименти в таблицата 

на стр. 18 до стр. 34 на Приложение 2, където са представени за всеки експерт 

конкретните отговорности на ниво отделна задача (в това число и задачите свързани 

осъществяването на вътрешния контрол. Отделно при описанието на ресурсите (точка 3 

на Приложение 2) са описани и мерките за вътрешен контрол при доставката и влагането 

на материалите. Взето в неговата цялост техническото предложение представя 

предвидените от участника мерки за вътрешен контрол и организацията и ангажиментите 

на отделните експерти за реализацията им.  

Отчитайки гореизброените факти комисията установи, че за офертата са налице 

изпълнени условията записани в подточка 3) за надграждащи елементи, които са 

основание за присъждане на по високо ниво на оценка по този показател. 

г) Относно предложени „други дейности, извън посочените в изискванията на 

възложителя, при запознаване с техническото предложение в неговата цялост (двете 

приложения), Комисията установи, че участникът не е предложил допълнителни 

дейности над изискуемите в документацията на поръчката, въпреки, че са налице 

отделни елементи с които надгражда заложените в Техническата спецификация 

дейности, но липсва доказателство за полезността на тези допълнителни елементи.  

Отчитайки гореизброените факти Комисията установи, че за офертата не са изпълнени 

условията, записани в подточка 4) за надграждащи елементи, които са основание за 

присъждане на по високо ниво на оценка по този показател. 

Във връзка с горепосочените констатации и мотиви участникът ДЗЗД „Обединение 

АВС-Архитектура“получава 30 /тридесет/ точки по Показател К3 - Технически 
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показатели и организация на персонала”.  

До следващия етап от провеждане на процедурата - отваряне и оповестяване на 

ценовите предложенията Комисията допуска следните участници: ОБЕДИНЕНИЕ 

„ИНЖ СМАРТ“, КОНСОРЦИУМ „АКТИВ СТУДИО“ и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ 

АВС – АРХИТЕКТУРА“. 

Комисията насрочва следващия етап от провеждане на процедурата - отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения за 23.03.2020 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала 

на ет. 2 в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, находяща се в 

гр. София, бул. „Васил Левски“ № 88. Информация за датата, часа и мястото на отваряне 

на ценовите оферти да се публикува в Профила на купувача на Възложителя. 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр. 

Настоящият протокол е изготвен въз основа на закрити заседания, проведени от 

комисията в периода от 10.02.2020 до 17.03.2020 г. На заседанията на комисията 

присъстваха всички редовни членове на комисията. 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 

17.03.2020г.  

 

КОМИСИЯ: 

 

 

 

 

 


