ПРОТОКОЛ №2
от дейността на комисия, назначена със заповед № 272/ 23.05.2017 г. на кмета на община Кнежа
в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на
СМР/СРР по „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на
Детска градина „Огнян Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1,
кв. 138, пл. № 2614 по рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”, във връзка с обява за
събиране на оферти № 0400-90 от 05.05.2017г., публикувана в Профила на купувача и
информация за обява с ID 9064016 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение №
252 от дата 05.05.2017 г. на кмета на община Кнежа
На 07.06.2017 г. от 08.30 часа в сградата на община Кнежа, стая № 306 се проведе
заседание на комисия в състав:
Комисия в състав:
Председател: Цветомир Миловски- Заместник- кмет
Членове:
1. инж. Стефан Гърньовски- гл. експерт „ПЕФ”
2. Станислава Нехризова- юрисконсулт
Протокол № 1 от работата на комисията е съставен на 30.05.2017 г., публикуван е на
профила на купувача и е изпратен до всички участници на 30.05.2017 г. Протоколът е получен
от участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен на 30.05.2017 г., а от участници „Валео
Инвест” ЕООД, гр. Плевен и „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе на 31.05.2017 г.
В протокол №1 на основание чл.54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки (ППЗОП) комисията е дала възможност на участниците, по отношение
на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола от тях да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази
възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника.
Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не
води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства,
различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Комисията установи, че в законоустановения срок, който за участник „Еврострой- РН”
ЕООД, гр. Плевен е изтекъл на 06.06.2017 г. в 17:00 часа, а за участници „Валео Инвест”
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ЕООД, гр. Плевен и „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе е изтекъл на 07.06.2017 г. в 17:00 часа,
в деловодството на община Кнежа са постъпили документи от участници:
1. „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе, ул. „Слави Шкаров” № 4- вх. № 5300-129-3 от
31.05.2017 г.;
2. „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен 5800, ул. „Гренадирска” № 63, ет. 1, офис 4- вх. №
5300-129-4 от 01.06.2017 г.;
Комисията извърши проверка на допълнително представените от участника документи.
Участник „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе е представил:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец № 1 от
документацията за участие, в който е попълнена липсващата информация, констатираната в
Протокол 1.
След извършената проверка на допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе е отстранил всички установени от
комисията несъответствия и непълноти в офертата си и, че отговаря на изискванията на (ЗОП) и
обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. Въз
основа на тези констатации по съдържанието на офертата на „МИК Билд Русе” ЕООД, гр.
Русе, отнасящо се до съответствието на участника с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, комисията единодушно взе следното
Решение № 1: Допуска участника „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе до разглеждане и
оценка на техническото и ценовото предложение.
Участник „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен е представил:
1. Придружително писмо;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец № 1 от
документацията за участие, в който е попълнена липсващата информация, констатираната в
Протокол 1;
3. Заверено копие от удостоверение за добро изпълнение.
След извършената проверка на допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен е отстранил всички установени от
комисията несъответствия и непълноти в офертата си и, че отговаря на изискванията на (ЗОП) и
обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. Въз
основа на тези констатации по съдържанието на офертата на „Валео Инвест” ЕООД, гр.
Плевен, отнасящо се до съответствието на участника с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, комисията единодушно взе следното
Решение № 2: Допуска участника „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен до разглеждане и
оценка на техническото и ценовото предложение.
Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен
Съгласно Протокол 1, съставен на 30.05.2017 г. на комисията, офертата на участника
съдържа всички, изискуеми документи и същата отговаря на поставените от Възложителя
изисквания към личното състояние и критериите за подбор.
В тази връзка комисията единодушно взе следното:
Решение №3: Допуска участника „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен до разглеждане
и оценка на техническото и ценовото предложение.
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С това комисията приключи проверката на съответствието на
участниците с
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително
обявените условия и оценка на техническото предложение на участниците, по реда на
постъпване на оферти:
Участник „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе
Кратко описание на техническото предложение на участника „МИК Билд Русе”
ЕООД, гр. Русе
Техническото предложение /ТП/ е съставено съгласно образец №2.1 от документацията
за участие, като към него са приложени индикативен план-график; и диаграма на работната
ръка, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съставена съгласно
приложение № 1 към образец № 2.1, декларация за срока на валидност на офертата, съставена
съгласно приложение № 2 към образец № 2.1, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, съставена съгласно приложение № 3 към образец № 2.1.
Предложеният краен общ срок за изпълнение на договора е 4 (четири) календарни месеца
и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни
дни след подписване на договора.
Участникът поема ангажимент за гаранционен срок на изпълнените строителномонтажни работи, както следва:
•
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 8 г., а в агресивна среда – 10 г.;
•
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 10 г.;
•
За вътрешни инсталации на сгради – 5 г.;
•
Монтаж на машини и съоръжения- 5 г.;
Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи по първите два
булета са над минимално изискуемите, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и участникът е
приложил декларации/сертификати за eксплоатационни показатели или декларации за
характеристиките на строителните продукти, съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Участникът поема ангажимент при изпълнението на СМР/СРР да бъдат положени:
- 66 човекомесеца труд, положен от общия състав работници на обекта за срока по този
договор, като поддържа на трудов договор средно месечно 16 работници;
- 33 човекомесеца труд, положен от квалифицирани и/или неквалифицирани безработни
лица, наети от ДБТ за срока по този договор, съгласно Приложение – Декларация приемане
договор от офертата, като поддържа на трудов договор средно месечно 8 безработни лица, които
не са работили във фирмата минимум 3 месеца преди да бъдат наети.
Участникът поема ангажимент при изпълнението на СМР/СРР да бъдат ангажирани
следните ключови експерти:
1) Експерт „Технически ръководител на строеж»
Име: Димитър Йорданов Димитров
Професионален опит:39 г.
Придобито образование: строителен техник и строителен инженер, със съответните
дипломи
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Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Ремонт на НЧ «Хр.
Смирненски- 1899», с. Елхово, общ. Николаево; Извършване на СМР на блок «Б» в учебен
център «Рубин»- гр. Китен; «Реновиране, доставка и монтаж на обзавеждане на шест учебни
зали в Академията на МВР»-обособена позиция 1.
2) Експерт по част „ОВК”
Име: Румен Димитров Върбанов
Професионален опит: 25 г.
Придобито образование: Ростовски инженерен строителен институт със съответната
диплома
Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Ремонт на НЧ «Хр.
Смирненски- 1899», с. Елхово, общ. Николаево; Извършване на СМР на блок «Б» в учебен
център «Рубин»- гр. Китен; «Реновиране, доставка и монтаж на обзавеждане на шест учебни
зали в Академията на МВР»-обособена позиция 1.
1. Работната програма съдържа:
Описана е организацията на работата, включваща това какви документи ще бъдат
изготвени, така че да се осигури непрекъснат строителен процес, как ще бъдят доставяни и
складирани материалите.
Участникът е посочил, че ще прилага комплекс от методи, организационни мероприятия
и технологични правила и норми, за да постигне основната цел на настоящата поръчка, като
изброил основните методи: на последователно изпълнение на етапите от СМР, на паралелното
изпълнение и на изпреварващото изпълнение на някои СМР.
Посочени са етапите на изпълнение на СМР, включващи демонтажни дейности, монтаж
на дограма, полагане на топлоизолация и дейности по фасади, ремонтни дейности по покрив,
изграждане на отоплителна инсталация. За всеки от етапите са описани дейностите, които се
включват.
Описани са мерките за осигуряване качеството на СМР, включващи обезпечаване с
подходящи човешки ресурси, обезпечаване с машини и съоръжения, изпълнение на СМР.
Посочен е контролът, който ще се осъществява при изпълнение на СМР, гаранциите за
качество, механизмите за вътрешен контрол.
Описани са изискванията за изпълнение на СМР и методологията и строителния подход,
които ще се спазват.
2. Управление на риска
В тази част от техническото предложение участникът е направил описание на мерките за
управление на възможните рискове по време на изпълнение. В табличен вид са представени
възможните критични точки и мерки за недопускането им и тяхното преодоляване, като са
дефинирани общо 13 риска, нито един от които не е съотносим към тези дефинирани от
Възложителя в Част ІІ: Управление на риска на т. І.5. Изисквания към съдържанието на
техническото предложение от Техническата спецификация към настоящата поръчка.
Представен е график за изпълнение на СМР.
При прегледа на техническото предложение, комисията установи, че участникът не е
представил Предложение относно създаване на условията за спазване изискванията за пожарна
безопасност, в което да представи организационен план, не са изяснени необходимите
мероприятия по създаване на условия за спазване изискванията: за пожарна безопасност за
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съответния клас по функционална пожарна опасност на помещенията в сградата; за извършване
на газоопасни работи, съгласно НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ. Участникът не е представил технологична схема за демонтаж на стария и монтаж
на новия котел. Съгласно т. І.5. Изисквания към съдържанието на техническото предложение
от Техническата спецификация към настоящата поръчка, това е задължителен елемент към
техническото предложение на участника.
Също така, участникът не е направил анализ на рисковете, дефинирани от Възложителя, в
Част ІІ: Управление на риска на т. І.5. Изисквания към съдържанието на техническото
предложение от Техническата спецификация към настоящата поръчка.
Тези констатации означават, че техническото предложение не отговаря на минималните
изисквания поставени от Възложителя в техническата спецификация относно неговото
съдържание в Част І: Работна програма и Част ІІ: Управление на риска.
Предвид гореизложеното и съгласно изискванията на ЗОП, предварително обявените в
документацията условия и указания към работата на комисията, гласящи, че Участникът се
отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в предложената работна
програма липсва описание на някоя от частите, описани по-горе като минимално изискване на
Възложителя или има несъответствия/ противоречия между отделните части на работната
програма.“, комисията единодушно взе следното
решение № 4: предлага за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Изпълнение на СМР/СРР по „Проект
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян
Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 138, пл. № 2614 по
рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”, Участник „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе , със
следните мотиви:
правно основание: чл.107, т.2, буква „б“ ЗОП;
фактически основания:
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката в частта на техническата спецификация и посочените в нея изисквания към
съдържанието на техническото предложение. В т. I.5. от техническата спецификация със
заглавие „Изисквания към съдържанието на техническото предложение”:
- в Част І: Работна програма, Възложителят е посочил минималните изисквания към
съдържанието на техническите предложения на участниците в процедурата, като в частта „
Работна програма” те трябва да съдържат следното:
„•
Предложение относно създаване на условията за спазване изискванията за
пожарна безопасност
Участникът трябва да представи организационен план, като се изяснят необходимите
мероприятия по създаване на условия за спазване изискванията: за пожарна безопасност за
съответния клас по функционална пожарна опасност на помещенията в сградата; за
извършване на газоопасни работи, съгласно НАРЕДБА за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ.
Участникът следва да представи технологична схема за демонтаж на стария и
монтаж на новия котел.”
В техническото предложение в част „ Работна програма” на Участник „МИК Билд
Русе” ЕООД, гр. Русе липсва предложение относно създаване на условията за спазване
изискванията за пожарна безопасност и технологична схема за демонтаж на стария и монтаж на
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новия котел.
- в Част ІІ: Управление на риска Възложителят е посочил минималните изисквания към
съдържанието на техническите предложения на участниците в процедурата, като в тази част
„Участникът трябва да направи анализ на рисковете, дефинирани от Възложителя,
…………………
Дефинираните от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението
на договора са:
1.
Времеви рискове:
a.
Закъснение на началото на започване на строителството;
b.
Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите СМР/СРР;
c.
Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта
2.
Липса/недостатъчно съдействие и/или координация и/или информация от
страна на други участници в процеса на строителство и изпълнение на договора, в т.ч.
Дирекция „Бюро по труда”;
3.
Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на проекта, а именно: Регионалното звено на Проект Красива България,
бенефициента по програмата и Възложител на договора за строителство, инвеститорския
контрол;
4.
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от страна на Проект Красива България;”
Участникът не е направил анализ на рисковете, дефинирани от Възложителя, в Част ІІ:
Управление на риска на т. І.5. Изисквания към съдържанието на техническото предложение от
Техническата спецификация към настоящата поръчка.
Ценовото предложение на участника Участник „МИК Билд Русе” ЕООД, гр. Русе
няма да бъде разглеждано по същество.
Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен
Кратко описание на техническото предложение на участника „Еврострой- РН”
ЕООД, гр. Плевен
Техническото предложение /ТП/ е съставено съгласно образец №2.1 от документацията
за участие, като към него са приложени индикативен план-график; и диаграма на работната
ръка, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съставена съгласно
приложение № 1 към образец № 2.1, декларация за срока на валидност на офертата, съставена
съгласно приложение № 2 към образец № 2.1, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, съставена съгласно приложение № 3 към образец № 2.1.
Предложеният краен общ срок за изпълнение на договора е 4 (четири) календарни месеца
и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни
дни след подписване на договора.
Участникът поема ангажимент за гаранционен срок на изпълнените строителномонтажни работи, както следва:
•
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., а в агресивна среда – 3 г.;
•
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 г.;
•
За вътрешни инсталации на сгради – 5 г.;
•
Монтаж на машини и съоръжения- 5 г.;
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Гаранционните срокове са минимално изискуемите, съгласно Наредба №2/2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Участникът поема ангажимент при изпълнението на СМР/СРР да бъдат положени:
- 66 човекомесеца труд, положен от общия състав работници на обекта за срока по този
договор, като поддържа на трудов договор средно месечно 16 работници;
- 33 човекомесеца труд, положен от квалифицирани и/или неквалифицирани безработни
лица, наети от ДБТ за срока по този договор, съгласно Приложение – Декларация приемане
договор от офертата, като поддържа на трудов договор средно месечно 8 безработни лица, които
не са работили във фирмата минимум 3 месеца преди да бъдат наети.
Участникът поема ангажимент при изпълнението на СМР/СРР да бъдат ангажирани
следните ключови експерти:
1) Експерт „Технически ръководител на строеж”
Име: Красимир Георгиев Христов
Професионален опит: 5 г. като технически ръководител на обект
Придобито образование: средно специално образование с квалификация строителен
техник, със съответните дипломи
Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Технически ръководител на
обект: СМР в сградите на училища на територията на община Разград, включващи мерки за
енергийна ефективност и на обект: Проектиране и изпълнение на СМР по НПЕЕМЖС в община
Смядово;
2) Експерт по част „ОВК”
Име: инж. Искрен Младенов Йотов
Професионален опит: описан е опит на експерта от 1989-2016 г.като експерт «ОВК» в
различни фирми и организации
Придобито образование: висше образование, специалност «Топлинна и масообменна
техника», със съответната диплома
Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Експерт по част «ОВК» и
«Газоснабдяване» по време на строителството на обекти «ПСОВ- гр. Ловеч», «Газификация на
«МАК» АД, гр. Габрово» и «Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия
по ветеринарна медицина, гр. Ловеч»
1. Работната програма съдържа:
Участникът е описал организацията на следните етапи:
1.1. Етапът на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която
цели успешното стартиране на строителните дейности, като са изброени основните дейности,
които ще се изпълнят на този етап. Направено е разпределение на задачите в екипа при този
подготвителен етап и начина на комуникация с Възложителя. Описана е организацията по
съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.
1.2. Етапа на строителството
Направено е описание на технологичната последователност на основните дейности, като
участникът предвижда изпълнението да бъде в следните фази, за всяка от които е направил
описание на дейностите, които ще се изпълнят:
- Фаза 1- подготвителен етап;
- Фаза 2- временно строителство и осигуряване на ЗБУТ;
- Фаза 3- откриване на строителна площадка;
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- Фаза 4- изпълнение на строителството с няколко подетапа: монтаж на скеле,
демонтажни работи, дейности по част Конструктивна-становище, покривни работи,
дограмаджийски работи, външна топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация,
документация;
- Фаза 5- въвеждане в експлоатация.
Посочена е организацията, мобилизацията и разпределение на използваните ресурси.
Участникът е предвидил два екипа за изпълнение на поръчката: един основен и един
допълнителен, като във всеки от екипите е описал какви експерти предвижда да бъдат включени.
Направено е разпределение на задачите и отговорностите на експертите, с посочени основните
задължения и отговорностите им.
Описано е как ще се осъществява координацията на дейностите, взаимодействието между
различните участници в процеса, контролан а качеството на влаганите строителни материали и
съблюдаване на съответствието им съгласно Наредбата към ЗТИП, условията на работа.
Направено е описание на организацията, която ще се създаде за прилагането на
методиката за осъществяване на управлението на договора и контрол на изпълнението в етапа на
строителството; функциите, отговорностите и задълженията на лицата от персонала на
участника, ангажирани в процеса на управление на договора и контрол на изпълнението в етапа
на строителството; възможните аспекти на взаимоотношенията с други заинтересовани страни в
строителния процес, начините и методите на комуникация с тях, с цел постигане на очакваните
резултати от изпълнението на поръчката, като описаните аспекти, начини и методи са
съобразени с характеристиките и особеностите на строежа- предмет на поръчката.
В табличен вид е представено разпределението на отговорните кадри при изпълнение на
поръчката, като за всяка фаза са посочени отговорните кадри за изпълнение на поръчката.
Представена е и обща организационна структура, с посочени и съответните бригади, които
участника смята да използва при изпълнението на поръчката.
Предвидени са три работни групи /бригади/ със съответния брой работници и
конкретните дейности, които ще изпълнява всяка една от тях. Приложено е и времево
разпределение на видовете СМР и заетия човешки ресурс. Максималния брой едновременно
работещи на обекта работници е 31, а средният брой работници за периода на изпълнение на
обекта е 17 броя.
Описана е цялата механизация, която участникът смята да използва при изпълнение на
поръчката.
Направено е предложение, относно създаване на условията за спазване изискванията по
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, включващо организационен план, етапи за
изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, класифициране на опасностите. Описани
са организационните условия за преодоляване на опасностите, задължения на работниците и
работодателя относно спазване на правилата за безопасност, строителен ситуационен план,
евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка, правила от общ характер,
изисквания към работната площадка, изискванията към работното облекло, при товароразтоварните работи, при огневи работи. Посочени са отговорните лица за спазване на
изискванията за безопасност.
Направено е предложение, относно създаване на условията за спазване изискванията за
пожарна безопасност, в т.ч. и при извършване на газоопасни работи. Представена е блокова
схема за демонтаж на стария и монтаж на новия котел.
Описана е организацията на етапа предаване на изпълнения обект и постигане на
проектните показатели, в т.ч. пробите, които ще бъдат извършвани.
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Посочени са методите и организацията на текущия контрол, включващо контрол на
доставките, монтажа, изпитанията и пробите, строителните дейности.
Предложени са мерки за намаляване затрудненията на обитателите в сградата при
извършване на строителни дейности, имайки впредвид, че строителството се изпълнява в детска
градина, като са дефинирани направления, в които могат да възникнат затруднения.
Представен е линеен календарен график за изпълнение на поръчката.
2. Управление на риска
В табличен вид са представени дефинираните от Възложителя рискове с посочени степен
на въздействие, вероятност от проявление и въздействие върху изпълнението, аспекти и сфери
на влияние, мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска. Участникът е
дефинирал два допълнителни риска.
Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на
техническото предложение.
Във връзка с горепосоченото, комисията взе единодушно:
Решение № 5: Допуска участника „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен до оценка на
техническото и ценовото предложение.
Участник „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен
Кратко описание на техническото предложение на участника „Валео Инвест”
ЕООД, гр. Плевен
Техническото предложение /ТП/ е съставено съгласно образец №2.1 от документацията
за участие, като към него са приложени индикативен план-график; и диаграма на работната
ръка, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съставена съгласно
приложение № 1 към образец № 2.1, декларация за срока на валидност на офертата, съставена
съгласно приложение № 2 към образец № 2.1, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, съставена съгласно приложение № 3 към образец № 2.1.
Предложеният краен общ срок за изпълнение на договора е 4 (четири) календарни месеца
и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни
дни след подписване на договора.
Участникът поема ангажимент за гаранционен срок на изпълнените строителномонтажни работи, както следва:
•
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., а в агресивна среда – 3 г.;
•
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 г.;
•
За вътрешни инсталации на сгради – 5 г.;
•
Монтаж на машини и съоръжения- 5 г.;
Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи по първите два
булета са над минимално изискуемите, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и участникът е
приложил декларации/сертификати за eксплоатационни показатели или декларации за
характеристиките на строителните продукти, съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Участникът поема ангажимент при изпълнението на СМР/СРР да бъдат положени:
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- 66 човекомесеца труд, положен от общия състав работници на обекта за срока по този
договор, като поддържа на трудов договор средно месечно 16 работници;
- 33 човекомесеца труд, положен от квалифицирани и/или неквалифицирани безработни
лица, наети от ДБТ за срока по този договор, съгласно Приложение – Декларация приемане
договор от офертата, като поддържа на трудов договор средно месечно 8 безработни лица, които
не са работили във фирмата минимум 3 месеца преди да бъдат наети.
Участникът поема ангажимент при изпълнението на СМР/СРР да бъдат ангажирани
следните ключови експерти:
1) Експерт „Технически ръководител на строеж»
Име: Петко Андреев Цачев
Професионален опит: 5 г.
Придобито образование: средно
Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: технически ръководител на
обект: Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Община
Кнежа.
2) Експерт по част „ОВК”
Име: инж. Ивайло Юлиев Петков
Професионален опит: 13 г.
Придобито образование: висше, магистър, машинен инженер
Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Експерт по част «ОВК» на
строеж свързан с подмяната на отоплителната инсталация и инсталиране на газов котел за
обект: СМР по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на
НУ «Инж. Вълков», гр. Луковит.
1. Работната програма съдържа:
Описание на основните периоди на строителството: откриване на строителна площадка,
мобилизация, извършване на СМР, тествания, въвеждане в експлоатация.
Направено е описание на дейностите, които ще се изпълнят на етап подготвителни
дейности, дейности по изпълнение на СМР по отделните части на инвестиционния проект,
тествания /отчетен като непрестанен процесс през целия период на строителството/, съставяне
на констативни актове за установяване годността за приемане на строежите.
Описани са методите и организацията на текущия контрол, в т.ч. контрола по изпълнение
на отделните видове СМР, качеството на доставките, контрол на документите, организацията на
контрола на качеството, здравословни и безопасни условия на труд, организация на
гаранционното поддържане на обекта.
Посочени са дейностите по координация, организацията на взаимодействието,
отговорностите и пълномощията.
За ръководните експерти са описани задълженията, отговорностите и подчинеността им.
Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на
техническото предложение.
Представен е линеен календарен график.
2. Управление на риска
Описани са дефинираните от Възложителя рискове с посочени степен на въздействие,
вероятност от проявление и въздействие върху изпълнението, аспекти и сфери на влияние,
мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска.
10

При прегледа на техническото предложение, комисията установи, че участникът не е
представил Предложение относно създаване на условията за спазване изискванията за пожарна
безопасност, в което да представи организационен план, не са изяснени необходимите
мероприятия по създаване на условия за спазване изискванията: за пожарна безопасност за
съответния клас по функционална пожарна опасност на помещенията в сградата; за извършване
на газоопасни работи, съгласно НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ. Участникът не е представил технологична схема за демонтаж на стария и монтаж
на новия котел. Съгласно т. І.5. Изисквания към съдържанието на техническото предложение
от Техническата спецификация към настоящата поръчка, това е задължителен елемент към
техническото предложение на участника.
Тази констатация означава, че техническото предложение не отговаря на минималните
изисквания поставени от Възложителя в техническата спецификация относно неговото
съдържание в Част І: Работна програма.
Предвид гореизложеното и съгласно изискванията на ЗОП, предварително обявените в
документацията условия и указания към работата на комисията, гласящи, че Участникът се
отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в предложената работна
програма липсва описание на някоя от частите, описани по-горе като минимално изискване на
Възложителя или има несъответствия/ противоречия между отделните части на работната
програма.“, комисията единодушно взе следното
Решение № 6: предлага за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Изпълнение на СМР/СРР по „Проект
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян
Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 138, пл. № 2614 по
рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”, „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен, със следните
мотиви:
правно основание: чл.107, т.2, буква „б“ ЗОП;
фактически основания:
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката в частта на техническата спецификация и посочените в нея изисквания към
съдържанието на техническото предложение. В т. I.5. от техническата спецификация със
заглавие „Изисквания към съдържанието на техническото предложение”:
- в Част І: Работна програма, Възложителят е посочил минималните изисквания към
съдържанието на техническите предложения на участниците в процедурата, като в частта „
Работна програма” те трябва да съдържат следното:
„•
Предложение относно създаване на условията за спазване изискванията за
пожарна безопасност
Участникът трябва да представи организационен план, като се изяснят необходимите
мероприятия по създаване на условия за спазване изискванията: за пожарна безопасност за
съответния клас по функционална пожарна опасност на помещенията в сградата; за
извършване на газоопасни работи, съгласно НАРЕДБА за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ.
Участникът следва да представи технологична схема за демонтаж на стария и
монтаж на новия котел.”
В техническото предложение в част „ Работна програма” на „Валео Инвест” ЕООД, гр.
Плевен липсва предложение относно създаване на условията за спазване изискванията за
11

пожарна безопасност и технологична схема за демонтаж на стария и монтаж на новия котел.
Ценовото предложение на участника Участник „Валео Инвест” ЕООД, гр. Плевен
няма да бъде разглеждано по същество.
Комисията пристъпи към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на
участника, който е допуснат до този етап от своята работа и за който е установила, че офертата
отговаря на изискванията на Възложителя.
Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се
определя въз основа критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.
Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на следните показатели:
Показател „Организация и професионалната компетентност на персонала“ (ОПК)
Тежест: 40 точки
Метод на формиране на оценката:
Оценка на професионалната компетентност на персонала (ОПК) се изчислява по следната
формула: ОПК= ПК1 + ПК2+ОП, където
ПК 1 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Технически ръководител на строеж” до 10 точки
ПК 2 – показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
Експерт по част „ОВК” - до 10 точки
ОП- Организация на персонала - до 20 точки
Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Технически ръководител на строеж” (ПК 1) се присъждат по следния начин:
Оценка (Точки)
Участникът е предложил:
Експерт с професионален опит като технически ръководител на
строежи до 5 г. включително
Експерт с професионален опит като технически ръководител на
строежи над 5 г. до 10 г. включително.
Експерт с професионален опит като технически ръководител на
строежи над 10 г.
Предложеният експерт притежава:
Средно образование с четиригодишен курс на обучение и
придобита
професионална
квалификация
в
областите
"Архитектура и строителство" и "Техника” или признато такова
на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за
всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана
по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.
Висше образование с квалификация "строителен инженер",
"инженер" или "архитект" или признато такова на чуждестранно
лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен
случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния
ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.
Предложеният експерт е:
- Технически ръководител на 1 бр. строеж, свързан с въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и подмяна на отоплителна

2
3
4

2

3

2
12

инсталация
- Технически ръководител на повече от 1 бр. строеж, свързан с
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подмяна на
отоплителна инсталация

3

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
Експерт по част „ОВК” (ПК 2) се присъждат по следния начин:
Оценка (Точки)
Участникът е предложил:
Експерт с професионален опит като Експерт по част „ОВК” на
2
строежи до 5 г. включително
Експерт с професионален опит като Експерт по част „ОВК” на
3
строежи над 5 г. до 10 г. включително.
Експерт с професионален опит като Експерт по част „ОВК” на
4
строежи над 10 г.
Предложеният експерт притежава:
Средно образование с придобита професионална квалификация в
2
областта на Топлотехника /топлинна, климатична, вентилационна
и хладилна/ или еквивалентна
или признато такова на
чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за
всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана
по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.
Висше образование с квалификация "инженер" „ОВК” или
3
„Топлотехника” или еквивалентно или признато такова на
чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за
всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана
по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.
Предложеният експерт е:
- Експерт по част „ОВК” на 1 бр. строеж, свързан с подмяна на
2
отоплителна инсталация и инсталиране на газов котел
- Експерт по част „ОВК” на повече от 1 бр. строеж, свързан с
3
свързан с подмяна на отоплителна инсталация и инсталиране на
газов котел
Съгласно обявената от Възложителя методика, оценката на ОП- Организация на
персонала е с тежест 20 точки в комплексната оценка на офертите, като същата се извършва по
данните, представени от участника в техническото предложение за изпълнение на поръчката.
Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен
Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката на участник Участник
„Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен:
1. По показател ПК 1 - показател за професионалната компетентност на предложения от
Участника „Технически ръководител на строеж”
Предложеният от участника Експерт „Технически ръководител на строеж»
притежава:
1.1. Професионален опит: 5 г. /от 2011 г.-2016 г. в «Кънстракшън груп» ЕООД като
технически ръководител на обект/- оценка 2 т.
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За останалия посочен опит на експерта от 2001 г.- 2011 г. не е изрично посочено, че е бил
технически ръководител на обекти.
1.2. Придобито образование: средно специално образование с квалификация строителен
техник, със съответните дипломи- оценка 2 т.
1.3.Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Технически ръководител
на обект: СМР в сградите на училища на територията на община Разград, включващи мерки за
енергийна ефективност и на обект: Проектиране и изпълнение на СМР по НПЕЕМЖС в община
Смядово- оценка 3 т.
Оценка по По показател ПК 1- 7 точки.
2. По показател ПК 2 – показател за професионалната компетентност на предложения от
Участника Експерт по част „ОВК”
Предложеният от участника Експерт по част „ОВК” притежава:
2.1. Професионален опит: описан е опит на експерта от 1989-2016 г. като експерт «ОВК»
в различни фирми и организации- оценка 4 т.
2.2. Придобито образование: висше образование, специалност «Топлинна и масообменна
техника», със съответната диплома- оценка 3 т.
2.3. Специфичен опит в изпълнението на следния/те строеж/и: Експерт по част «ОВК» и
«Газоснабдяване» по време на строителството на обекти «ПСОВ- гр. Ловеч», «Газификация на
«МАК» АД, гр. Габрово» и «Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия
по ветеринарна медицина, гр. Ловеч» - оценка 3 т.
Оценка по По показател ПК 2- 10 точки.
3. По Показател „Организация на персонала” (ОП).
В техническото си предложение участникът е описал концепцията си за организация и
професионална компетентност на ръководния състав на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, като е обърнал внимание на следните аспекти:
Участникът е направил описание на организацията, мобилизацията и разпределението на
използваните ресурси.
Като квалифциран персонал, участникът е посочил екип по изпълнението на СМР,
включващ технически ръководител на обекта /отговорно лице за изпълнение на СМР на обекта с
квалификация, съгласно ЗУТ/, експерт по част „ОВК”, специалист „Отговорник за контрола на
качеството”, Отговорник по ЗБУТ. Като допълнителни екипи са посочени екип ПТО, екип от
експерти по логистика и технически сътрудници.
Описани са заданията, за които ще следи екипът на изпълнителя, в т.ч. договорни,
планиране, администрация, технически задания, доставки и логистика, здравословни условия на
труд, безопасност и защита на околната среда, включващи съответните действия.
Направено е разпределение на задачите и отговорностите на основния екип с посочени
основни задължения и отговорности на всеки експерт.
Описана е координацията на дейностите, взаимодействията с различните участници в
процеса. Посочени са начините на комуникация и предвидените срещи с Възложителя и
останалите участници при изпълнението на поръчката. Обърнато е внимание на координацията
между Възложител и Строител, Авторски надзор и Строител. Предвидени са периодични
оперативни срещи на Техническия ръководител с отговорниците по звена, с цел срочно
решаване на текущите задачи.
Направено е описание на организацията, която ще бъде създадена за прилагането на
методиката за осъществяване на управлението на договора от момента на предаване на обекта,
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както и контрола на изпълнението в етапа на строителството, който е вменен на Техническия
ръководител.
Описани са функциите, отговорностите и задълженията на лицата от персонала на
участника, ангажирани в процеса на управление на договора и контрол на изпълнението в етапа
на строителството, като отговорни лица са посочени техническия ръководител, който ще е
подпомаган от специалисти ПТО и отдел „Логистика”.
Посочени са възможните аспекти на взаимоотношенията с други заинтересовани страни в
строителния процес, начините и методите на комуникация с тях, с цел постигане на очакваните
резултати от изпълнението на поръчката, като описаните аспекти, начини и методи са
съобразени с характеристиките и особеностите на строежа, предмет на поръчката.
За всяка дефинирана от участника фаза на изпълнение на поръчката са посочени
отговорните кадри:
- Фаза 1- подготвителен етап- технически ръководител, експерт „ОВК”, контрол по
качеството, отговорник по ЗБУТ, управленски кадри на фирмата;
- Фаза 2- временно строителство и осигуряване на ЗБУТ- технически ръководител,
отговорник по ЗБУТ;
- Фаза 3- откриване на строителна площадка- технически ръководител и управленски
кадри на фирмата;
- Фаза 4- изпълнение на строителството с няколко подетапа:
= монтаж на скеле- технически ръководител, отговорник по ЗБУТ, изпълнителски
персонал;
= демонтажни работи- технически ръководител, експерт „ОВК”, отговорник по
ЗБУТ, изпълнителски персонал;
= дейности по част Конструктивно-становище- технически ръководител,
отговорник по ЗБУТ, контрол на качеството, изпълнителски персонал;
= покривни работи- технически ръководител, отговорник по ЗБУТ, контрол на
качеството, изпълнителски персонал;
= дограмаджийски работи- технически ръководител, отговорник по ЗБУТ, контрол
на качеството, изпълнителски персонал;
= външна топлоизолация- технически ръководител, отговорник по ЗБУТ, контрол
на качеството, изпълнителски персонал;
= ремонт на отоплителна инсталация- технически ръководител, експерт „ОВК”,
отговорник по ЗБУТ, контрол на качеството, изпълнителски персонал;
= документация- технически ръководител, експерт „ОВК”, контрол на качеството,
допълнителни кадри /технически сътрудници, ПТО/;
- Фаза 5- въвеждане в експлоатация- технически ръководител, управленски кадри на
фирмата и допълнителни кадри /технически сътрудници, ПТО/.
Представена е обща организационна структура с отразена йерархичната връзка между
персонала, ангажиран в изпълнението на поръчката.
Направено е предложение изпълнителският персонал да бъде разпределен в три работни
групи /бригади/:
- Работна група 1- 23 работника, които ще бъдат ангажирани в монтаж на скеле,
демонтажни работи, дейности по част Конструктивна-становище, външна топлоизолация с
посочени конкретни задачи за изпълнение.
- Работна група 1- 7 работника, които ще бъдат ангажирани в демонтажни работи,
покривни работи и дограмаджийски работи с посочени конкретни задачи за изпълнение.
- Работна група 3- 11 работника, които ще бъдат ангажирани в демонтажни работи,
ремонт на отоплителната инсталация с посочени конкретни задачи за изпълнение.
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Етапността и организационната последователност, участникът е посочил в представения
линеен календарен график за изпълнение на поръчката.
В табличен вид е представено времевото разпределение на видовете СМР, посочени в
КСС към поръчката, като срещу съответния ред от дейност са посочени брой работници,
календарни дни, начало и край.
Посочена е механизацията, която ще е на разположение на персонала, ангажиран в
изпълнение на поръчката.
Представена е организация на човешки ресурси и механизация, гарантиращи качествено и
срочно изпълнение на предвидените СМР.
Разписани са отговорните длъжности лица за спазване на посочените дейности свързани
със здравословните и безопасни условия на труд., както и тези за спазване изискванията за
пожарна безопасност.
Описана е организацията, която ще бъде създадена при предаване на обекта на
Възложителя.
Предложени са мерки и организация на текущия контрол, в т.ч. контрола на доставките,
контрол на монтажа, контрол на изпитанията и пробите, контрол на строителните дейности със
съответните лица, отговорни за осъществяването им.
От гореизложеното се стига до заключение, че по показател „Организация на персонала”
(ОП), участникът попада в хипотеза от методика, гласяща:
Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
-Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите
между тях, начини 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 СМР.
-Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените
СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в който са
посочени сроковете на изпълнение.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични всяко
едно от следните обстоятелства:
1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще
изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се
разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно,
т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан контрола върху
изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на
изискванията за качество;
2. За всяка дейност са дефинирани необходимия човешки ресурс- ръководен екип и персонал, за
тяхното изпълнение и задължениата на отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала,
описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на
ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при
поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката;
Въз основа съдържанието на техническото предложения на участника Участник
„Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен и на методиката за оценка на офертите комисията
единодушно определи оценка по показател „Организация на персонала” (ОП)- 20 точки.
Оценка на професионалната компетентност на персонала (ОПК) се изчислява по
следната формула: ОПК= ПК1 + ПК2+ОП
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ОПК= 7 точки+ 10 точки+ 20 точки= 37 точки
Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, тъй като
комисията е установила до този етап от своята работа, че техните оферти отговарят на
изискванията на Възложителя.
Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен
Предложената от участника цена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
204 370,10 /Двеста и четири хиляди триста и седемдесет лева и 10 ст./ лева без ДДС обща
стойност за изпълнение на поръчката.
Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с
изискванията на документацията за участие в процедурата.
Комисията извърши оценка на ценовото предложениепо показател „Предлагана цена“
(ПЦ), която съгласно обявената методика се изчислява по следната формула:
Показателят се изчислява по следната формула:
ПЦ= (ПЦ min/ ПЦ i)х 60, където
ПЦ min е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно ценовите
предложения на участниците;
ПЦ i е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на
оценявания участник.
Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен
ПЦ= 204 370,10 / 204 370,10 х 60 = 60,00 точки.
Комплексната оценка (КО) на офертите на участниците, изчислени чрез сумиране на
оценките по отделните показатели по формулата КО=ОП+ПЦ
Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен
КО=37,00 точки + 60,00 точки= 97,00 точки.
Комисията предлага следното класиране:
Първо място: Участник Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен с комплексна
оценка 97,00 точки.
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място
участник Участник „Еврострой- РН” ЕООД, гр. Плевен, гр. Плевен с ЕИК 114674768,
седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „България” № 17, ет. 1, офис 1, представлявано
от Светла Петрова Василева.
Съставянето на този протокол приключи на 08.06.2017 г. в 09:30 часа.
Настоящият протокол представлява цялостния и окончателен протокол на комисията за
разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР/СРР по „Проект
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян
Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 138, пл. № 2614 по
рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”, във връзка с обява за събиране на оферти № 0400-90
от 05.05.2017г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9064016 в
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Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 252 от дата 05.05.2017 г. на Кмета на
община Кнежа и се предава на Възложителя за утвърждаване по реда на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Протоколът е съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Протокол № 1 от работата на комисията е съставен на 30.05.2017 г.
и цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.
КОМИСИЯ:
Председател: Ц. Миловски………/П/………..……….. …
Членове: 1. инж. Ст. Гърньовски….…/П/……………..…
2. Ст. Нехризова………………/П/………….
Настоящият протокол представлява цялостния и окончателен протокол на комисията за
разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР/СРР по „Проект
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян
Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 138, пл. № 2614 по
рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”, във връзка с обява за събиране на оферти № 0400-90
от 05.05.2017г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9064016 в
Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 252 от дата 05.05.2017 г. на кмета на
община Кнежа, заедно с цялата документация по обществената поръчка и подадените от
участниците оферти, е приет и утвърден от Възложителя на 09.06.2017 г., за издаване на
решение за избор на Изпълнител.
УТВЪРДИЛ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ
Кмет на Община Кнежа

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с
чл.42, ал. 5 от ЗОП.
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