СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН ТРИАДИЦА
Обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с
предмет: „Преустройство на общинска сграда (спортна зала), находяща се в ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Боянски водопад“
до блок 238 във филиал на детска градина за две яслени групи“

УТВЪРЖДАВАМ:
подписът е заличен на основание Общия регламент
за защитата на личните данни

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ,
Кмет на Район Триадица – СО

П Р О Т О К О Л №11
от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка за избор на
Изпълнител чрез вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РТР20-ДГ553/04.12.2020 г., обявен по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с предмет: „Преустройство на общинска
сграда (спортна зала), находяща се в ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Боянски водопад“ до блок 238 във
филиал на детска градина за две яслени групи“

Днес, 22.12.2020 г. в заседателната зала на Район Триадица - СО, находяща се в
административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Алабин“ №54, се проведе заседание
на Комисията, назначена със Заповед № РТР20-РД92-3/22.12.2020 г. на Кмета на Район
Триадица-СО, имаща за задача разглеждането, оценката и класирането на офертите,
подадени от Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение № РТР20-ДГ553/04.12.2020 г. за участие в провеждания по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП вътрешен
конкурентен избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на
общинска сграда (спортна зала), находяща се в ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Боянски
водопад“ до блок 238 във филиал на детска градина за две яслени групи”, съобразно
утвърдена от Възложителя Покана за подаване на оферти № РТР20-ТД2557/14.12.2020 г.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя на основание чл. 82,
ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав:
Председател: инж. Христо Вълчанов – Заместник - кмет на Район Триадица – СО
Членове:
1. инж. Любомир Илиев - Главен инженер на Район Триадица - СО;
2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист.
Резервни членове:
1. инж. Елена Димитрова – Началник-отдел „ИИБЕ“ в администрацията на Район
Триадица - СО;
2. Калоян Георгиев – Главен юрисконсулт на Район Триадица – СО.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото от нея заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни
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На основание §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, приложим и при изпълнение на Рамковите споразумения (провежданите в
обхвата им вътрешни конкурентни избори), всички цитирани в настоящия Протокол разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно
редакцията им, действала до 1 ноември 2019 г. (с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал.
2, чл. 54, ал. 1, т. 5 буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13, които се прилагат в
редакцията от 01.01.2020 г.)

1

решения от страна на помощния орган на Възложителя, определените с посочената Заповед
на Кмета на Район Триадица - СО резервни членове, не присъстват и не вземат участие в
работата на помощния орган на днешното му заседание.
Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка
бяха предадени на Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район
Триадица в 13:45 часа, удостоверено с подписването на протокол, с обхват и съдържание, в
съответствие с чл. 48, ал. 6, във връзка с ал. 1 от ППЗОП (в приложимата редакция,
съгласно §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП).
Председателят на Комисията откри заседанието в 14:00 часа, след което оповести на
членовете на настоящия помощен орган съдържанието на съставения на основание чл. 48,
ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел запознаването им с имената
(фирмените наименования) на Потенциалните Изпълнители, депозирали оферти за участие
в провеждания вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществената поръчка по
Рамково споразумение № РТР20-ДГ55-3/04.12.2020 г. в рамките на оповестения с Поканата
за подаване на оферти (№ РТР20-ТД2557/14.12.2020 г.) краен срок - 17:00 ч. на
21.12.2020г., по реда на тяхното постъпване, а именно:

№
1.
2.

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Оферта, вх. № и дата на
подаване

ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“
РТР20-ТД26-2629/21.12.2020 г.
гр. Петрич, ул. „Места“ №22
„НСК СОФИЯ“ ЕООД
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 133, ет. 8, РТР20-ТД26-2633/21.12.2020 г.
ателие 26

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на
конфликт на интереси с Потенциалните Изпълнители, както и за спазване на задълженията,
вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл.
51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
I. В резултат от така извършените от нея действия и направени уточнения, относно
редовността на офертите, а именно:
(1) и двете са представени в срок,
(2) в запечатани непрозрачни опаковки и
(3) са с ненарушена цялост,
Комисията пристъпи към отваряне на опаковките, съдържащи офертите на
участващите в избора Потенциални Изпълнители, по реда на тяхното подаване, спазвайки
следната процедурна последователност:
1. Оферта с вх. № РТР20–ТД26-2629 от 21.12.2020 г., подадена от ДЗЗД
„ТРИАДИЦА 2020“
След отваряне на външната опаковка, съдържаща офертата, депозирана от този от
Потенциалните Изпълнители за участие в провеждания вътрешен конкурентен избор,
Комисията извърши проверка относно редовността на комплектуване на документите,
съставляващи съдържанието на опаковката, съобразно изикванията на Възложителя,
разписани в Раздел IV, т. 2 от Покана за подаване на оферти № РТР20-ТД2557/14.12.2020 г.,
одобрена от Кмета на Район Тридица – СО, въз основа на която проверка установи
наличието на:
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1. Папка, в която са поставени:
(1) Опис на документите, изготвен при спазване изискванията на чл. 47, ал. 3 от
ППЗОП (в приложимата редакция, съгласно §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП) и указанията на
Възложителя;
(2) Изискуемите документи, удостоверяващи личното състояние, а именно - Единни
европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) както за Обединението, така и за
всеки отделен от Партньорите в състава му. Всеки един от посочените ЕЕДОП е представен
на електронен носител, в нередактируем формат и цифрово разписан от съответното лице,
представляващо всеки отделен от Стопанските субекти;
(3) Заверено копие на Споразумение за създаване на ДЗЗД „Триадица 2020“ от
22.05.2020 г., сключено между „Никмар Кънстракшън“ ЕООД и „С.И.С.М – строй“ ЕООД.
В текстовото съдържание на така представения документ е обективирано постигнатото
между Страните по него (определящи се като „Съдружници“) съгласие за участие в
проведената от Кмета на Район Триадица-СО открита процедура за сключване на
Рамковото споразумение, в обхвата на което се провежда настоящия вътрешен конкурентен
избор. Постигнатото съгласие между Съдружниците е за съвместното им участие по
обособена позиция №1 на Рамковото споразумение.
В отделни от клаузите на обсъжданото Споразумение са вписани постигнатите от
Страните по него договорености досежно: процентното им участие в изпълнението на
отделните поръчки, възлагани на ДЗЗД „Триадица 2020“ по Рамковото споразумение;
конкретните дейности, които всеки от Съдружниците се е съгласил да осъществява; правата
и отговорностите им; адреса и седалището на Обединението; оправомощеното да го
представлява лице и неговите правомощия;
(4) Заверено копие на сключено на 10.08.2020 г. Допълнително споразумение №1
към разгледаното в предходната точка Споразумение, в което са отразени правени от
Съдружниците промени по отношение на:
- срока на Обединението, за който е направена уговорка, че ще бъде за времето, за
което ще се изпълнят всички дейности от обхвата на обособена позиция №1, т.е. за срока на
Рамковото споразумение, в което число и изтичане на последните гаранционни срокове;
- изрично правено упълномощаване на г-н Николай Влахов, който е и представляващ
на Обединението, да представлява ДЗЗД „Триадица 2020“ за регистрацията му в Регистър
БУЛСТАТ, както и пред НАП – за регистрацията му по ЗДДС.
(5) Заверено копие на Допълнително споразумение №2 от 15.12.2020 г. към
обсъденото в т. (3) по-горе Споразумение за създаване на ДЗЗД „Триадица 2020“, в
единствената клауза на което е обективирано постигнатото между Партньорите „Никмар
Кънстракшън“ ЕООД и „С.И.С.М – строй“ ЕООД съгласие за участие в настоящия
вътрешен конкурентен избор.
2. Други две, свободно стоящи в опаковката с офертата папки, съдържащи
документите, съставляващи в тяхната съвкупност Техническото предложение, направено от
Потенциалния Изпълнител за участие във вътрешния конкурентен избор, а именно:
(1) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по обр. №2 и изискуемите
приложения към същото:
- Строителна програма за организация и изпълнение на договора, оформена като
Приложение №1,
- Линеен график за изпълнение на СМР – представен като Приложение № 2, заедно с
Диаграма на работната ръка и
(2) Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, конкретизирани и
индивидуализирани в Раздел IV, т. 2.3.2. и т. 2.3.4. от Покана за подаване на оферти №
РТР20-ТД2557/14.12.2020 г. на Кмета на Район Тридица – СО, а именно:
- декларация, че при изготвяне на офертата си, Потенциалният Изпълнител е спазил
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд – попълнена по образец №3 и подписана от представляващия
Обединението;
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- декларация за събиране, съхранение и обработка на личните данни от страна на
Възложителя при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по образец №5 от представляващия
Обединението;
- електронен носител, в съдържанието на който са записани сканирани копия на
гореизброените документи.
Комисията констатира, че не е представена декларация за конфиденциалност на
информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП (посочена в Раздел IV, т. 2.3.3. от
Поканата за подаване на оферти), която по характера си не е задължителен документ от
офертата и представянето ѝ е въпрос на лично, субективно решение на самия Потенциален
Изпълнител.
3. Отделен, непрозрачен, запечатан плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След така извършената от нея формална по характера си проверка, относно вида и
обема на документите, съдържащи се в опаковката с офертата на Потенциалния
Изпълнител в провеждания вътрешен конкурентен избор, Комисията пристъпи към
отваряне на плика, наименован „Предлагани ценови параметри”, в резултат от което
установи, че ценовата оферта на ДЗЗД „Триадица 2020“ е представена съгласно
изискванията, одобрени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по утвърдения образец №6 – на
хартиен и електронен носител.
Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
този от Потенциалните Изпълнители за изпълнението на дейностите, предмет на
възлагане в обхвата на обществената поръчка, възлизащо на:
- 294 000 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди лева), без ДДС,
или
- 352 800 лв. (триста петдесет и две хиляди и осемстотин лева), с вкл. ДДС.
Констатира се, че към ценовата оферта, както на хартиен, така и на електронен
носител са приложени:
- показатели за ценообразуване - Приложение №1 към обр. №6;
- попълнена, подписана и подпечатана Количествено-стойностната сметка по
приложението към обр. №6 от документацията по провеждания вътрешен конкурентен
избор,
- анализни цени на отделни от подлежащите на изпълнение дейности (171 бр.) –
представени по преценка на Потенциалния Изпълнител.
След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, Комисията прие
единодушно решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от
ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност – да приложи по аналогия
разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (в приложимата редакция), като в изпълнение на
така приетото от помощния орган Решение, тримата членове на Комисията подписаха в
цялост съдържащите се в офертата на Потенциалния Изпълнител Техническо и Ценово
предложения, подлежащи на оценка, съгласно Поканата на Възложителя, на основание на
която се провежда настоящия вътрешен конкурентен избор.

2. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-2633 от 21.12.2020 г., подадена от „НСК СОФИЯ“
ЕООД
Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка,
съдържаща офертата на Потенциалния Изпълнител, бе да провери нейната
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комплектуваност и наличието на изискуемите документи, съставляващи съдържанието на
офертата, въз основа на която проверка установи наличието на:
1. Отделна папка, в която е поставен Опис на представените документи и електронен
носител, в съдържанието на който се включва изискуемия документ, обективиращ
информация за личното състояние на Потенциалния Изпълнител, както и такава, относима
към утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане критерии за подбор, а
именно – Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в
нередактируем формат и цифрово разписан от Управителя на Дружеството;
2. Самостоятелно оформена папка, включваща в съдържанието си Техническото
предложение, представено от Дружеството, в което число и:
(1) направеното от него Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по обр.
№2 и изискуемите приложения към същото, а именно:
- Строителна програма за организация и изпълнение на договора, оформена като
Приложение №1 към обр. №2,
- Подробен Линеен календарен график – представен като Приложение № 2 към обр.
№2, заедно от Диаграма на работната ръка;
(2) Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, конкретизирани и
индивидуализирани в Раздел IV, т. 2.3.2. и т. 2.3.4. от Покана за подаване на оферти №
РТР20-ТД2557/14.12.2020 г. на Кмета на Район Тридица – СО, а именно:
- декларация, че при изготвяне на офертата си, Потенциалният Изпълнител е спазил
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд – попълнена по образец №3 и подписана от представляващия
Дружеството;
- декларация за събиране, съхранение и обработка на личните данни от страна на
Възложителя при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по образец №5 от Управителя на „НСК
София“ ЕООД;
- електронен носител, в съдържанието на който са записани сканирани копия на
гореизброените документи.
Комисията констатира, че не е представена декларация за конфиденциалност на
информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП (посочена в Раздел IV, т. 2.3.3. от
Поканата за подаване на оферти), която по характера си не е задължителен документ от
офертата и представянето ѝ е въпрос на лично, субективно решение на самия Потенциален
Изпълнител.
3. Оделен, непрозрачен, запечатан плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След приключване на гореописаните действия, Комисията отвори плика, съдържащ
ценовото предложение на „НСК София“ ЕООД за изпълнение на дейностите, предмет на
възлагане, след прегледа на което установи, че същото е представено съгласно
изискванията, утвърдени от Възложителя, в 1 бр. оригинал по одобрения образец №6, както
на хартиен, така и на електронен носител.
Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Потенциалния Изпълнител, което е в размер на:
- 240 939,88 лв. (двеста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и девет
лева и осемдесет и осем стотинки), без вкл. ДДС,
или
- 289 127,86 лв. (двеста осемдесет и девет хиляди сто двадесет и седем лева и
осемдесет и шест стотинки), с вкл. ДДС.
Констатира се, че към ценовата оферта, както на хартиен, така и на електронен
носител са приложени:
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- показатели за ценообразуване - Приложение №1 към обр. №6;
- попълнена, подписана и подпечатана Количествено-стойностната сметка по
приложението от документацията по провеждания вътрешен конкурентен избор,
- анализни цени на отделни от подлежащите на изпълнение дейности – представени
по преценка на самия Потенциален Изпълнител.
След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в
офертата на втория от Потенциалните Изпълнители, в съответствие с приетото от нея
решение Ценовите и Техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат
подписвани в цялост, тримата членове на Комисията подписаха съдържанието на
разглеждания документ, както и на представеното в опаковката Предложение за
изпълнение на поръчката, попълнено от Потенциалния Изпълнител по утвърдения за
целите на обществената поръчка обр. №2.
II. След направения от нея формален по характера си преглед по отношение вида и
обема на изискуемите документи в провеждания вътрешен конкурентен избор, Комисията
продължи работа, извършвайки проверка за пълнотата на всяка отделна от разглежданите
оферти, както и преценка за съответствието на представените документи, касаещи
допустимостта на Потенциалните Изпълнители съпоставяки ги с утвърдените от
Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, въз основа на
което установи следното:

1. ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ – оферта, вх. № РТР20–ТД26-2629 от 21.12.2020 г.
Комисията констатира следното:
В резултат на подробния експертен анализ, извършен от настоящия помощен орган
по отношение на данните и информацията, обективирани в представените в офертата
Единни европейски документи за обществени поръчки (както за Обединението –
Потенциален Изпълнител, така и за всеки от Партньорите в състава му), едновременно и на
основание констатациите на Комисията, досежно съответствието на визираните документи
с разписаните и утвърдени от Възложителя условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания, поставени с отделните критерии за подбор, беше установено, че
в представените от ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ Единни европейски документи за
обществени поръчки няма липси и/или непълноти и/или несъответствия на
вписаните данни и информация, нито нередовности или фактически грешки и/или
несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние,
критериите за подбор [касаещи годността (правоспособността) на Икономическия
оператор за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото
му състояние и техническите и професионалните му способности] или други негови
условия за участие в провеждания вътрешен конкурентен избор.

2. „НСК СОФИЯ“ ЕООД – оферта, вх. № РТР20-ТД26-2633 от 21.12.2020 г.
Комисията констатира следното:
В резултат от подробния експертен анализ, извършен от настоящия помощен орган
по отношение на данните и информацията, обективирани в представения в офертата Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на Потенциалния Изпълнител,
едновременно и на основание констатациите на Комисията, досежно съответствието на
информацията във визирания документ с разписаните и утвърдени от Възложителя условия
към личното състояние, както и с минималните изисквания, поставени с отделните
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критерии за подбор, беше установено, че в Единния европейски документ за
обществени поръчки, представен от „НСК София“ ЕООД няма липси и/или непълноти
и/или несъответствия на вписаните данни и информация, нито нередовности или
фактически грешки и/или несъответствия с поставените от Възложителя
изисквания към личното състояние, критериите за подбор [касаещи годността
(правоспособността) на Икономическия оператор за упражняване на професионална
дейност, икономическото и финансовото му състояние и техническите и
професионалните му способности] или други негови условия за участие в провеждания
вътрешен конкурентен избор.

III. Въз основа на гереизложените свои констатации и обоснованите от нея изводи,
Комисията прие за установено следното:
1. Представената от ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ оферта отговаря на одобрените
от Възложителя условия към личното състояние, както и на поставените в Покана №
РТР20-ТД2557/14.12.2020 г. минимални изисквания за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние, както и
за технически и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на
възлагане с настоящия вътрешен конкурентен избор, което обстоятелство предпоставя
задължението на Комисията да извърши преглед по същество на Техническото
предложение, представено от Потенциалния Изпълнител за изпълнение на поръчката.
2. Подадената от „НСК СОФИЯ“ ЕООД оферта за участие във вътрешния
конкурентен избор отговаря на одобрените от Възложителя условия към личното
състояние, както и на утвърдените в Покана № РТР20-ТД2557/14.12.2020 г. минимални
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за
икономическо и финансово състояние, както и за технически и професионални
способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане с настоящата
обществена поръчка, което обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да
извърши преглед по същество на Техническото предложение, представено от
Потенциалния Изпълнител за изпълнение на поръчката.
IV. Предвид така направените от нея изводи, Комисията допуска до разглеждане по
същество Техническите предложения, депозирани като част от офертите на
обсъжданите Потенциални Изпълнители, а именно:
1. ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ и
2. „НСК СОФИЯ“ ЕООД
V. Следвайки приетите от нея Решения да допусне до етап преглед по същество
Техническите предложения и на двамата Потенциални Изпълнители, подали оферти за
участие в провеждания вътрешен конкурентен избор за изпълнение на строителномонтажните работи по преустройство на общинската сграда (спортна зала), находяща се в
ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Боянски водопад“ до блок 238 във филиал на детска градина за две
яслени групи, Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя продължи
работа, изпълнявайки вменените ѝ от Възложителя задължения и отговорности за преглед,
анализ и съпоставка на всяко конкретно Техническо предложение, направено от съответния
Потенциален Изпълнител, спрямо отделните предварително обявени изисквания и условия
на поръчката, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, въз основа на
което намира за установено следното:
V.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в оферта №
РТР20-ТД26-2629/21.12.2020 г., депозирана от „ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“:
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Потенциалният Изпълнител е представил Предложение за изпълнение на поръчката,
изготвено по образеца, утвърден от Възложителя към Покана № РТР20-ТД2557 от
14.12.2020 г. (образец №2), в съдържанието на което е включено следното:
 Предлаганият от Потенциалния Изпълнител срок за изпълнение на дейностите от
обхвата на възлаганата обществена поръчка - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, в
което число Икономическият оператор твърди, че е предвидил и дни за неблагоприятни
климатични условия.
 Потенциалният Изпълнител е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще
бъде отстранен от участие във вътрешния конкурентен избор при неизпълнение на
разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на
Линейния график, представен като приложение №2 към обр. №2, както и в случай, че
предложения от него срок за изпълнение е в различна мерна единица, и/или е констатирано
разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график, извън
математически допустимото закръгляване при изчисление.
 Направено е и волеизявление, съобразно което представляващият Обединението
декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от
него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като
текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително,
респ. липсата на такова ще доведе до приемането на офертата за неотговаряща на
предварително обявените условия на поръчката, което ще е и предпоставка за
отстраняването на самия Потенциален Изпълнител от участие, на основание чл. 107, т. 2, б.
„а“ от ЗОП.
 Икономическият оператор е предложил следните гаранционни срокове:
- за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на
сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени
строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 (осем) години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 (седем) години, а в агресивна среда
– 5 (пет) години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и
стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - 5 (пет) години;
- за вътрешни инсталации на сгради – 7 (седем) години, при основен ремонт и
реконструкция – 5 (пет) години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти,
контролно-измервателни системи и автоматика - 5 (пет) години;
- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура - 10 (десет) години;
- при основен ремонт и реконструкция на всички пътища от републиканската
пътна мрежа - 3 (три) години.
 Обектирано е и волеизявление, с което представляващият Обединението
декларира, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че представляваният от
него Потенциален Изпълнител ще бъде отстранен от участие при непредставяне на
Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое/и от приложенията към него, или ако
представеното Предложение за изпълнение, и/или приложенията към него не съответстват
на изискванията на Възложителя.
 Вписана е и декларация, съобразно която представителят на Стопанския субект е
запознат с поставеното от Възложителя условие, че Потенциалният Изпълнител ще бъде
отстранен от провеждания вътрешен конкурентен избор ако в Предложението си за
изпълнение на поръчката, и/или в някое/и от приложенията към него е допуснал вътрешна
несъвместимост и/или противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността
на предлаганите дейности по изпълнение на обекта, на технология, материали, организация,
човешки ресурси или др., както и в което има наличие на текстове показващи
непредназначеност към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи
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се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти).
 Декларирана е и запознатост с обстоятелството, че Икономическият оператор ще
бъде отстранен от провеждания вътрешен конкурентен избор ако в Строителната му
програма има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на
отделните строителни операции, както и противоречие с Техническата спецификация и/или
други условия заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ
строителните процеси.
 Икономическият оператор е декларирал, че при изпълнение на всички СМР ще
спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към
него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към
изпълнението на предмета на възлагане.
 Заявено е още, че материалите, които ще влага при изпълнение на възлаганото му
строителство ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за
съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1/2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Р. България.
Като Приложение №1 към обсъжданото Предложение за изпълнение на
поръчката е представена предлаганата от ДЗЗД „Триадица 2020“ Строителна програма за
организация и изпълнение на договора, в съдържанието на която са разписани конкретните
предложения на Потенциалния Изпълнител за изпълнение на строителството, обект на
интервенция в обхвата на настоящата обществена поръча, представени в следното кратко
описание:
I. Организационно - техническа част (организационен план)
Като увод, в тази част на Строителната си програма, Потенциалният Изпълнител е
посочил, че предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката представя
технологичната последователност при строителството, изготвена е на основание
техническата документация на поръчката, предоставена от Възложителя и вътрешните
правила и опит на Изпълнителя за изпълнение на подобни обекти. Сочи се още, че с нея се
определят условията, реда и отговорностите за осигуряване и управление на качеството,
здравословна и безопасна работа и опазване на околната среда, като непрекъснат процес
при изпълнението на доставките и строително- монтажните работи на обекта.
Направено е и дословно транспониране на направеното в Поканата за подаване на
оферти описание на съществуващото положение на сградата и предвиденото в
инвестиционния проект решение за изпълнение на преустройството.
1. Основни етапи на строителството и описание на ключовите моменти при
тяхното изпълнение
Потенциалният Изпълнител е направил уговорка, че разделянето на етапи и периоди
е условно, защото има застъпвания и технологични прекъсвания на отделните видове
дейности. Твърди, че е планирал изпълнение на някои от видовете дейности в повече от
един етап в зависимост от технологичната последователност, като е подчертал, че всеки
етап започва след преглед на мероприятията по ЗБУТ и инструктаж на работниците.
Пояснено е, че работата на Обединението ще включва, но няма да бъде ограничена
до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими
за изпълнението на цялото задание и разчистване на обекта, отстраняване и транспортиране
на отпадъчния материал, отстраняване на всички необходими материали и подобни,
почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за
приключване на работата, както се изискват от Възложителя.
Дефинирани са следните етапи на изпълнение:
(1) Етап 1 - подготвителен - мобилизация и подготовка на строителната
площадка;
(2) Етап 2 - изпълнение на строителството и
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(3) Етап 3 - завършителен - дейности по завършване на обекта и предаване на
Възложителя.
1.1. Етап 1 - подготвителен
Посочено е, че в този етап ще се извърши мобилизация и подготовка на строителната
площадка, организация на етапа на подготовка на строителната площадка, доставка и
складиране на материали, с която се цели успешно стартиране на строителните дейности.
Пояснено е, че дейността включва всички мероприятия по подготовка за строителството.
Направено е уточнение, че за зареждане с материали и достъп на механизация ще се
използват съществуващите входове и подходи към сградата, както и съществуващата пътна
инфраструктура.
Обърнато е внимание, че за начало на строежа се счита датата на подписване на
Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и
ниво (обр. №2/ 2а) и е описан реда за съставяне на този протокол и неговото съдържание.
Направено е описание и на предвижданите за изпълнение от Икономическия
оператор дейности, касаещи:
- временните складове;
- санитарните възли;
- подредеността на площадката;
- осигуряването на водоснабдяване и електроснабдяване по време на строителството;
- временно означение на обекта с информационна табела;
- предприемане на обезопасителни мерки;
- почистване на строителната площадка;
- доставка, транспорт, товарене, разтоварване преместване и складиране на
необходимите материали.
Поставен е акцент и на конкретно идентифицирани от Потенциалния Изпълнител
ключови моменти, които твърди, че счита за важни при изпълнението на поръчката.
1.2. Етап 2 - изпълнение на строителството
Изложено е мнението на Потенциалния Изпълнител, според което на база
заложените в инвестиционния проект строително - монтажни работи може да се обособят
две основни групи СМР: (а) демонтажни работи и (б) изпълнение на нови СМР. Последните
от своя страна могат да се разделят на СМР по АС част (интериорни и екстериорни СМР),
инсталационни СМР и СМР по част „Геодезия“.
(1) Казано е, че най-удачно е същинското изпълнение на договора и самия втори
етап да започне с демонтажи по АС, а именно:
- демонтиране на дограма - врати, прозорци, витрини;
- просичане на отвори за врати и прозорци в тухлени зидарии;
- разваляне на тухлени зидарии;
- демонтаж на паркети.
(2) Сочи се, че непосредствено след почистването на строителните отпадъци от
демонтажите ще се процедира към нови СМР по част „Архитектура“, като:
- нови зидарии;
- направа на окачен таван на конструкция;
- доставка и монтаж на нова дограма - прозорци от ПВЦ профил със стъклопакет и
витринни стени с врати, както и преградни витрини към тоалетни;
- доставка и монтаж на врати.
Пояснява се, че след изпълнението на инсталациите по части „Електро“, „ВиК“ и
„ОВК“, ще се пристъпи към полагане на мазилки, шпакловки, замазки, направа на настилки
от гранитогрес по подове и стъпала, настилка от ламиниран паркет, полагане на
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хетерогенна винилова настилка, направа на фаянсова облицовка, направа на окачен таван и
боядисване.
(3) На следващо място е предвидено изпълнението на СМР по фасади, свързани с
енергийна ефективност на сградата, които включват:
- направа на фасадна изолация със стиропор;
- направа на обръщания около прозорци със стиропор 2 см;
- шпакловка върху топлоизолация;
- полагане на външна минерална мазилка;
- полагане на мазилка по страници на прозорци.
(4) В следващите изпълнението СМР по покрив е предвидено:
- почистване и изкърпване на стара хидроизолация;
- полагане на нова двупастова битумна хидроизолация;
- монтаж на воронки Ø100;
- монтаж на улици и водосточни търби;
- направа на обшивки по борд от поцинкована ламарина с PVC покритие; направа на
шапки по бордове от поцинкована ламарина с PVC покритие.
СМР по изграждането на инсталации
Направено е уточнение, че при изпълнението на СМР, включени в този етап е
възможно едновременно изпълнение на СМР по трите вида инсталации – „ОВК“, „ВиК“ и
„Електро“, предвид на това, че всяка инсталация ще се изпълнява от отделна
специализирана група от монтажници, чиито действия са независими един от друг.
Последователно и детайлно е описан предвиждания от Икономическия оператор
начин на паралелно изпълнение на визираните строителни дейности по отделните сградни
инсталации.
1.3. Етап 3 - завършителен
В този етап е предвидено окончателно изнасяне на строителни отпадъци, почистване
на обекта, демобилизация на съоръжения на строителната площадка, почистване на терена;
окончателно приготвяне на пълната строителна документация за издаване на обекта.
Пояснено е, че за приключване на обекта и дейностите по договора ще се счита
подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта образец 15, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Отново е подчертано, че благодарение на това, че Обединението разполага с
различни по предназначение бригади, голяма част от СМР ще се изпълняват при
застъпване.
В заключение е посочено, че продължителността на отделните етапи на строителство
ще е следната:
- първи етап - 3 календарни дни;
- втори етап - 174 календарни дни;
- трети етап - 3 календарни дни.
2. Технологичен подход и описание на видовете СМР
В тази част на представената от него Строителна програма, Потенциалният
Изпълнител е направил достатъчно ясно и относимо описание (придружено на места със
съответен нагледен снимков материал) на съответната технология и конкретния
технологичен подход за изпълнение на следните видове строително-монтажни работи:
2.1. Демонтажи, в което число:
- демонтиране на паркет;
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- демонтаж на врати;
- демонтаж на витрини и прозорци;
- разваляне на тухлена зидария.
2.2. Зидарии;
2.3. Покривни работи – топлоизолационни и пароизолационни дейности. Направено
е и детайлно описание на технологията за полагане на битумна хидроизолация.
2.4. Тенекеджийски работи;
2.5. Дограмаджийски работи;
2.6. Окачени тавани;
2.7. Мазилки и шпакловки;
2.8. Облицовки;
2.9. Настилки, в което число:
- настилки от плочки – гранитогрес;
- PVC настилка.
2.10. Бояджийски работи;
2.11. Топлоизолация по фасади, включително описание технологията на изпълнение
на:
- фасадно скеле;
- подготовка на основата;
- монтаж на топлоизолационните плочи;
- полагане на лепилна шпакловка;
- полагане на финишна мазилка;
- приемане на топлоизолационни работи.
2.12. СМР по част „Електро“, в което число:
- осветителна инсталация;
- силова и заземителна инсталации;
- мълниезащитна инсталация;
- необходими изпитвания електроинсталациите.
2.13. СМР по част „ВиК“;
2.14. СМР по част „ОВК“:
- вътрешна отоплителна система от ТЕЦ през абонатна станция;
- смукателно - вентилационна система.
2.15. СМР по част „Геодезия“, в което число:
- бетонови работи за полагане на основа под бордюри;
- полагане на бордюри;
- полагане на тротоарни плочки;
- полагане на каучукова настилка;
- поддръжка.
3. Описание на отделните етапи на изпълнение
В продължение, на осемнадесет страници, Потенциалният Изпълнител е направил
подробно описание на последователността на изпълнение на всички предвидени в
техническия проект и включени в количествената сметка строителни интервенции,
конкретизирайки съответните дни, предвидени за начало и край на всяка отделна дейност,
както и нейната времева продължителност.
4. Мерки и условия, които ще бъдат създадени на обекта за работа при
неблагоприятни метерологични условия
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Направено е изброяване на различни видове хипотези на неблагоприятни условия,
които биха препятствали срочното и качествено изпълнение на обекта, като са
идентифицирани отделни конкретни мерки за превенцията им. В заключение се твърди, че
създадената организация на работа е базирана на целесъобразна технологична
последователност, въз основа на приетата технология, изискванията за поточност в
изпълнението, максимално съвместяване на различните строителни процеси при пълно
съблюдаване изискванията за безопасност на труда и своевременно разкриване фронт за
изпълнение на следващите работи. Посочено е още, че е създадена възможност за
съкращаване на максимално зададения срок, без това да се отрази на технологичната
последователност, наличието на фронт за работа или влошаване качеството на готовия
обект.
II. Методология на работа
В началото на изложението в тази част, Потенциалният Изпълнител е декларирал, че
ще извърши предвидените за изпълнение дейности съгласно количествената сметка и
техническия проект, в съответствие с техническата документация, съгласувано с
Възложителя.
Дадена е гаранция, че всички дейности, предмет на поръчката ще са обезпечени с
хора и машини, като разпределението им ще е съобразено със срока за изпълнение на
съответната дейност, представен в Линейния график за изпълнение, ведно с диаграма на
работната ръка.
1. Ръководен и изпълнителски екипи
В продължение е направено подробно изброяване на функциите, задачите и
отговорностите на лицата, включени в определения за изпълнение на поръчката
инженерно-технически състав, а именно: Технически ръководител, Специалист контрол по
качеството, Координатор по безопасност и здраве, Експерти по част „Конструкции“,
„Електро“, „ВиК“ и „ОВК“.
Посочено е на следващо място, че отделно от Инженерно - техническия състав, за
изпълнение на строителството се предвижда изпълнителски екип - строителни работници,
организирани в производствени звена (строителни бригади), съобразно специализацията си
и вида на дейностите, които ще им бъдат възложени за изпълнение. Всяка бригада ще се
състои от съответно необходимия брой работници, подчинени на Техническия
ръководител. Ръководителите на бригадите организират, контролират и отчитат
изпълнението на работите, съгласно поръчката. Отговарят пряко за реализацията на
Линейния календарен график за изпълнение на СМР и доставките на материали на обекта.
Направено е изброяване и на задачите и отговорностите на бригадирите.
Подробно и последователно са описани и отделните звена, предвидени за
изпълнение на строителството, техния числен състав, необходимото за дейността им
оборудване, техника и механизация, както и конкретните им задачи и отговорности.
Конкретно определените за изпълнение на поръчката звена са: „Демонтажни работи
и подготвителни работи; „Зидарски работи“; „Мазилки и шпакловки“; „Замазки“;
„Настилки и облицовки“; „Бояджийски работи“; „Сухо строителство“; „Дограмаджии“;
„Фасадна топлоизолация“; „Покривни работи“; „Електрически работи“; „Геодезически
работи“; „ОВК“ и „ВиК“.
Декларирано е, че строително - монтажните работи ще бъдат извършени от
квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически
лица, като за ръководство на строителното производство е подбран Технически
ръководител с опит в СМР от подобен род.
Посочено е още, че екипите от технически лица ще бъдат с променлив състав, което
според Икономическия оператор позволява гъвкаво организиране на работата и дава
възможност за прехвърляне главно на квалифицирани работници от един екип в друг с цел
предотвратяване на закъснение в сроковете. Пояснено е, че при изпълнението на обекта,
екипите по численост и брой, ще бъдат разпределени така, че изпълнението на работи от
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един екип да не пречи или забавя изпълнение на работи от екипа, следващ в технологичната
последователност.
Изразено е разбирането, че насищането с достатъчен брой трудов ресурс на обекта и
наличието на квалифицирани работници по необходимите специалности ще позволи да се
използва всяка възможност за едновременна работа на екипи, изпълняващи работи от
различни етапи на различни части на строителната площадка.
2. Техническо оборудване и мерки, гарантиращи недопускане на отклонение.
Възможности за замяна на техническото оборудване
Посочено е, че Потенциалният Изпълнител е собственик на разнообразна строителна
механизация, строителни машини и оборудване, с които може да обезпечи срочното и
качествено изпълнение на всички СМР предвидни за реализация на обекта. Заявена е
разполагаемост и с разнообразни ръчни инструменти.
Направено е уточнение, че Обединението разполага с повече от необходимата за
изпълнение на поръчка механизация, включена в ресурсната обезпеченост за периода на
изпълнение, като в случай на необходимост своевременно ще осигури резервна техника и
строителна механизация, предвид на това, че във всеки момент има готовност за подмяна
на една машина с аналогична.
Декларирано е, че при изпълнението на СМР, Икономическият оператор ще осигури
и допълнително необходими технически ресурси. Задължително ще се използват лични
предпазни средства за конкретния вид работа, като каски, ръкавици, предпазни очила и
други специфични за вида работа, преминали изпитване от специализирани лаборатории и
притежаващи документ за годност.
Сочи се още и че машините се управляват от лица преминали специално обучение и
съответното удостоверение за управление, притежават богат опит и могат да бъдат
заменями при управлението на различните машини.
Дадена е гаранция, че всички машини - дребна и едра строителна техника, които ще
бъдат на разположение за изпълнението на обекта, ще са добре поддържани, редовно
обслужвани и притежаващи необходимите изрядни документи за техническа годност.
3. Стратегия за вътрешно - фирмен контрол върху технологичната
последователност и качеството на строителните процеси
В тази част на Строителната програма, Потенциалният Изпълнител е разписал
предложения относно планираните от него:
(1) Стратегия за контрол по видове СМР и последователност на тяхното
изпълнение;
(2) Вътрешно-координационни механизми за контрол и организация на строителния
процес;
(3) Вътрешно-фирмен контрол върху изпълнението на строителни материали и
изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на поръчката;
(4) Обезпечаване с материали;
(5) Осигуряване на качеството на материалите с изискванията на Възложителя,
техническите спецификации и действащото законодателство.
В текстовото съдържание на последната част от Строителната програма,
Потенциалният Изпълнител е инкорпорирал таблица, съдържаща спецификация на
предлаганите от него основни материали за изпълнение на строителството, включваща
посочване на вида на съответния материал и неговия производител, както и описание на
техническите му параметри и характеристики.
Приложен е и Подробен Линеен календарен график за изпълнение на дейностите
от обхвата на обществената поръчка - Приложение №2 към Предложението за изпълнение
на поръчката, ведно с диаграма на работната ръка.
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На основание извършеното от нея всестранно обсъждане, както и анализ на
пълнотата, обхвата и съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката,
представено като част от офертата на Потенциалния Изпълнител, респ. преценка
на съответствието му с Техническата документация, предоставена от Възложителя
(инвестиционен проект и КС), Комисията приема, че представеното от ДЗЗД
„ТРИАДИЦА 2020“ Техническо предложение в неговата цялост отговаря в
максимална степен на изискванията на Възложителя, предпоставка за обосноваване
на което ѝ заключение, са следните съображения:
(1) Потенциалният Изпълнител е представил изискуемото като елемент от
Предложението за изпълнение на поръчката описание на организацията и
методологията за изпълнение на строително-монтажните работи, като в
предложената от него Строителна програма са обхванати основните ключови
моменти, необходими за изпълнението на отделните по характера и вида си
дейности, включени в предмета на възлагане.
(2) Икономическият оператор е представил описание на организацията на
работната площадка, обхващайки както отделните видове СМР, необходими за
изпълнението на предмета на поръчката, така и отделните етапи на изпълнение на
всяка от дейностите/поддейностите/задачите, включени в обхвата на възлагане,
тяхната последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на
продължителността им. Отчетено е времето за необходимите подготвителни
дейности, както и това за временното строителство.
(3) Представен нагледно е и технологичния подход, който Обединението
планира да приложи за изпълнението на дейностите от обхвата на възлагане, като е
отчетена и съобразена тяхната специфика.
(4) Изброени са и дейностите по доставката на необходимите за обекта
материали.
(5) Обърнато е внимание и на мерките и условията, които ще бъдат създадени
на обекта за работа при неблагоприятни метеорологични условия, като са предвидени
конкретни дейности за изпълнение, по начин да не бъде прекъсван стрителния процес
и да се спазят необходимите срокове за реализация на конкретно възложения обект.
(6) Направено е описание и на предлаганите екипи, които ще бъдат ангажирани
с изпълнение на строителството, както ръководния инженерно-технически състав,
така и необходимите изпълнителски екипи. Потенциалният Изпълнител е обосновал
и ефективността на предлаганата от него организация и управление на човешките и
технически ресурси, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на работите,
предмет на възлагане, както и методологията на работа, съобразени с техническата
документация и особеностите на конкретния обект.
(7) Потенциалният Изпълнител е представил Линеен календарен график,
обхващащ последователно всички подлежащи на изпълнение строително-монтажни
работи, съобразно техническия проект и Количествената сметка, одобрени от
Възложителя, кореспондиращи с дейностите, обхванати от Строителната
програма.
Същият е изготвен поетапно, по видове дейности, на базата на календарни дни,
с отчитане на технологичната последователност и технологичните изисквания за
изпълнение на подлежащите на изпълнение СМР.
Видно както от текстовото представяне на данни, така и от графичното им
отразяване, в обсъждания Линеен график ясно се открояват началото, края и
конкретното времетраене на всички дейности, обект на изпълнение. Двете части на
Графика – текстова и графична съдържат кореспондираща си и припокриваща се
информация.
Нанесени са и необходимите за изпълнението човешки и технически ресурси
брой/вид/специалност, с които ще се изпълняват отделните строителни
интервенции.
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(8) Представената Спецификация на материалите съответства напълно на
поставените от Възложителя условия, съдържайки в пълен обем и обхват основните
материали, които ще се използват от Обединението и са необходими за точното
изпълнение на възлаганите строителни интервенции, в съответствие с
инвестиционния проект за обекта.
На основание гореизложените свои констатации и аргументирани въз основа на
тях изводи и заключения, Комисията приема, че представеното от ДЗЗД
„ТРИАДИЦА 2020“ Техническо предложение отговаря на изискванията на
Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка и класиране, съобразно
утвърдената за целите на възлагането Методика за комплексна оценка на офертите.
************************************************************************
V.2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„НСК СОФИЯ“ ЕООД, заведена под № РТР20-ТД26-2633/21.12.2020 г.:
Потенциалният Изпълнител е представил Предложение за изпълнение на поръчката,
изготвено по образеца, утвърден от Възложителя към Покана № РТР20-ТД2557 от
14.12.2020 г. (образец №2), в съдържанието на което е включено следното:
 Предлаганият от Потенциалния Изпълнител срок за изпълнение на дейностите от
обхвата на възлаганата обществена поръчка е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, в
което число Икономическият оператор твърди, че е предвидил и дни за неблагоприятни
климатични условия.
 Потенциалният Изпълнител е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще
бъде отстранен от участие във вътрешния конкурентен избор при неизпълнение на
разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне
на Линейния график, представен като приложение №2 към обр. №2, както и в случай, че
предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна единица, и/или е
констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график,
извън математически допустимото закръгляване при изчисление.
 Направено е и волеизявление, според което Управителят на Дружеството се е
запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от него Строителна
програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като
текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е
задължително, респ. липсата на такова ще доведе до приемането на офертата за
неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, което ще е и
предпоставка за отстраняването на самия Потенциален Изпълнител от участие, на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
 Икономическият оператор е предложил следните гаранционни срокове:
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и
стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - 5 (пет) години;
- за вътрешни инсталации на сгради - 7 (седем) години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения - 5 (пет) години;
- за останалите пътища и улиците (относимо към тротоарната настилка около
сградата) - 3 (три) години.
 Обектирано е и волеизявление, с което представляващото Дружеството лице
декларира, че е запознато с поставеното от Възложителя условие, че представляваният от
него Потенциален Изпълнител ще бъде отстранен от участие при непредставяне на
Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое/и от приложенията към него, или ако
представеното Предложение за изпълнение, и/или приложенията към него не съответстват
на изискванията на Възложителя.
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 Вписана е и декларация, че Управителят на „НСК София“ ЕООД е запознат с
поставеното от Възложителя условие, че Дружеството ще бъде отстранено от провеждания
вътрешен конкурентен избор ако в Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в
някое/и от приложенията към него е допусната вътрешна несъвместимост и/или
противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите
дейности по изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки
ресурси или др., както и в което има наличие на текстове показващи непредназначеност
към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи се до други
процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти).
 Декларирана е и запознатост с обстоятелството, че Икономическият оператор ще
бъде отстранен от провеждания вътрешен конкурентен избор ако в Строителната
му програма има липсващи изискуеми показатели, показва технологична
несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с
Техническата спецификация и/или други условия заложени в условията на поръчката,
или нормативен акт, уреждащ строителните процеси.
 Икономическият оператор е декларирал, че при изпълнение на всички СМР ще
спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към
него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към
изпълнението на предмета на възлагане.
 Заявено е още, че материалите, които ще влага при изпълнение на възлаганото му
строителство ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за
съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1/2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Р. България.
*******
В резултат от направените от страна на Комисията обстоен и експертен
прочит и анализ на всички, конкретно обективирани от Потенциалния Изпълнител
предложения в обсъждания документ, беше установено следното:
I. От дословно направеното по-горе цитиране на съдържанието на т. 6 от
обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката, е несъмнено видно, че
Потенциалният Изпълнител е предложил гаранционни срокове за различни по вида,
характера и обектната си насоченост строителни интервенции, несъмнено
относими към предмета и обхвата на подлежащите на възлагане с провеждания по
настоящем вътрешен конкурентен избор дейности, основавайки се на текстовете,
регулиращи минималните прагове за техните размери, регламентирани в чл. 20, ал. 4,
т. 4, т. 5, т. 6 и т. 9, предл. пето от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Основавайки се на установеното, едновременно с което, правейки съпоставка на
така предложените от Потенциалния Изпълнител гаранционни срокове както с
нормативно установените изисквания в чл. 20, ал. 4, т. 1 – т. 16 от релевантния и
приложим подзаконов нормативен акт (Наредба № 2 от 31.07.2003 г.), така и с
подлежащите на изпълнение строителни интервенции, предвидени в инвестиционния
проект и количествената сметка за възлагания обект, Комисията установи, че
Икономическият оператор не е предложил гаранционни срокове за:
- хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба
№2/2003 г.
и
- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура - чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба №2/2003 г.
Така установената липса на предложени от „НСК София“ ЕООД конкретни
гаранционни срокове, относими към и касаещи основна част от строително17

монтажните работи, предвидени в инвестиционния проект и одобрената
Количествена сметка, Комисията счита, че е на самостоятелно основание
достатъчно за предлагането на Икономическия оператор за отстраняване от
последващо участие, правно основание за което намира в нормата на чл. 107, т. 2, б.
„а“ от ЗОП, като аргументираните и обосновани мотиви, за така правеното от нея
предложение се изразяват в следното:
(1) Провежданият вътрешен конкурентен избор между Потенциалните
Изпълнители по Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-3/04.12.2020 г. е открит с
Покана за подаване на оферти № РТР20-ТД2557/14.12.2020 г., одобрена от
Възложителя на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП.
Като неразделна част от същата тази Покана са одобрени и конкретните
документи, формиращи в тяхната цялост Документацията по провеждания
вътрешен конкурентен избор, а именно: Указанията за участие, инкорпориращи в
съдържанието си изискванията към личното състояние на Потенциалните
Изпълнители, критериите за подбор, на които същите трябва да отговарят,
условията към минималното съдържание и обхвата на подаваните от тях оферти –
като условия за допустимост; Количествената сметка, включваща видовете
строително-монтажни работи, подлежащи на изпълнение и техните количества;
отделните образци и проекта на Договор.
Неразделна част от обсъжданата Документация за участие е и одобрения
инвестиционен проект (фаза технически проект), разработен в части
„Архитектура“, „Енергийна ефективност“, „Електрическа“, „Геодезия“, „ОВК“,
„План за безопасност и здраве“ и Конструктивно становище, ведно с относимите
чертежи, схеми, разпределения и обяснителни записки.
В Раздел II, т. 2. „Действия и интервенции, които следва да се изпълнят в
резултат от възлагането на поръчката“ от Покана № РТР20-ТД2557/14.12.2020 г.,
след направеното обобщено представяне на отделните строително-монтажни
дейности по части на инвестиционния проект, подлежащи на изпълнение в резултат
на възлаганата обществена поръчка, Възложителят е акцентирал (повдигайки го в
цвят и обозначавайки го с троен знак за внимание) на следното уточнение: „Пълно и
детайлно представяне и специфициране на конкретните видове работи, общо описани
в настоящия Раздел като предмет на строителна интервенция, както и
съответното необходимо количество СМР за изпълнение на поръчката, са отразени в
изготвената и одобрена пълна техническа документация – инвестиционен проект
(фаза - технически проект), с приложени обяснителни записки по всяка от частите
на проекта и количествени сметки – всички те приложени като неразделна част към
настоящата Покана.
Съобразно указанието, обективирано в Раздел IV, т. 2.3.1. от одобрената за
целите на възлагаето Покана за представяне на оферти, Предложението за
изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено в съответствие с одобрения
инвестиционен проект (приложен към Поканата) и при съблюдаване изискванията на
Възложителя към условията за изпълнение, включващо в съдържанието си, или като
отделни приложения конкретно изброените във визираната част на Поканата
елементи, относими към изпълнението.
В обхвата на визираните задължителни елементи от съдържанието на
Предложенията за изпълнение на поръчката, правени от Потенциалните
Изпълнители, Възложителят е включил и изискването за предлагане от
Икономическите оператори на „гаранционни срокове за видовете строителномонтажни работи и съоръжения, поотделно и конкретно посочени“ - т. 2.3.1.4. на
Раздел IV от Поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП.
(2) Съобразно записите, отразени в обяснителната записка към част
„Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект, по отношение на
новообособената след преустройството детска градина, се предвижда въвеждането
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на мерки за енергийна ефективност, с цел достигане на необходимия клас „В“ на
енергопотребление.
Конкретно предвидените мерки за енергийна ефективност са описани по
следния начин: „топлинно изолиране на външни фасадни стени, по покрив и подмяна
на стара дограма с нова“.
Едновременно, в частта от същата тази записка, наименована „Топлофизични
характеристики на ограждащите конструкции“, проектантът е записал следното,
цитирано дословно и буквално:
„Сградата е съществуваща, неизолирана, на едно ниво. Конструкцията на
сградата е монолитна, със стоманобетонови колони, шайби, греди и плочи. Външните
стени са тухлена зидария. Покрива е топъл плосък. Новата дограма е с рамка от PVC,
стъклопакет, входната врата на помещението за абонатната станция е плътна.
Във връзка с енергийната ефективност се предвиждат:
1. Външни стени:
*Външни стени 1,2 са 25 см тухлена зидария от решетъчни тухли или
стоманобетонни, и се предвижда нова топлинна изолация 10 см ЕPS (експандиран
пенополистирол), положена външно.
2. Покриви:
*За покрив 1 – Топъл, плосък – предвижда се да се положи 12 см нова топлинна
изолация XPS (екструдиран пенополистирол);
3. Подове:
*За под 1 – Под, граничещ със земя на отопляем надземен етаж – има положена
съществуваща топлинна изолация – 6 см XPS (екструдиран пенополистирол);
4. Дограма:
*Новата дограма е с рамка от PVC, стъклопакет с обобщен коефициент на
топлопреминаване Uw=1,4W/m2K.
Плътна входна врата, с обобщен коефициент на топлопреминаване U=2,2 W/m2K“.
В пълна кореспонденция с изискванията в цитираната обяснителна записка по
част „Енергийна ефективност“ на техническия проект, в одобрената Количествена
сметка са заложени следните подлежащи на изпълнение дейности:
„Част Архитектура“:
III. Фасади:
1. фасадна изолация със стиропор без мазилката - 336,82 м 2;
2. фасадна изолация 2 см стиропор около прозорци -20 см. без мазилката - 23,30 м.;
3. шпакловка върху топлоизолация по стени - 360,12 м2;
4. външна минерална мазилка - 336,82 м2;
5. мазилка по страници на прозорци - 23,30 м.;
IV. Покрив:
1. почистване на стара хидроизолация - 258,00 м2;
2. изкърпване подкожушена хидроизолация - 90,30 м2;
3. хидроизолация от битумен грунд и два пласта битумна мембрана - 328,96 м2“.
Несъмнено и недвусмислено видно от цитираните части от Документацията
за участие в провеждания вътрешен конкурентен избор (която бидейки неоспорена е
придобила стабилитет и поради тази причина е и задължителна за спазване както
от Потенциалните Изпълнители, така и от настоящия помощен орган) е, че
хидроизолационните и топлоизолационните работи са съществена част от
предвидените за изпълнение дейности, като сумарно те са общо около 690 м², без в
това число да са отчетени и включени спомагателните дейности към тях.
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Едновременно, с факта на подаване на офертата, на основание чл. 39, ал. 1 от
ППЗОП, се счита, че Потенциалният Изпълнител се е съгласил с всички условия на
Възложителя, в което число и с обсъжданото изискване за изпълнение на подробно
изброените по-горе дейности, предвидени в инвестиционния проект и включени в
Количествената сметка.
Това, конклудентно релевирано негово съгласие за изпълнение на предвидените
дейности по топлоизолация и хидроизолация на отделни части от сградата,
безспорно предпоставя и задължението на Икономическия оператор да ангажира
отговорността си за изпълнените от него строително-монтажни работи за
определен времеви период, който, при спазване изискването на Възложителя,
разписано в Раздел IV, т. 2.3.1.4. от Поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП „следва да
бъде не по-кратък от предвидения в Наредба №2 от 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
чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълъг от два пъти посочения срок, регламентиран в
цитираните нормативни актове.
В контекста на изложеното, следва да се посочи, че конкретно релевантния в
случая гаранционен срок, е този на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба №2/2003 г., а именно: 7
(седем) години.
(3) Следва да се обърне на следващо място внимание и на един от записите,
съдържащ се в обяснителната записка в част „ВиК“ на приложения като неразделна
част от Документацията за участие инвестиционен проект, а именно:
В първия абзац на т. 3. „Канализация“ е поставено следното изискване: „При
преустройството ще се използва съществуващата дворна канализация, която трябва да
се разкрие и подмени“.
Въпросната дворна канализация, подлежаща на подмяна с нова, ведно с
необходимите за това PVC тръби и техните принадлежности (фасонни части и
крепежни елементи), респ. дейностите по доставката и монтажа им, изпълнението
на изкопи, направата на пясъчна подложка, насипването с баластра, последващо
засипване и изпитване на новата дворна канализация, са предвидени като
задължителен елемент от изпълнението в Част „ВиК“, Раздел II. „Канализация“,
подраздел „дворна канализация“ от Количествената сметка.
По отношение на така изброените дейности по изграждане на нова дворна
канализация, сътветно приложимия и важим гаранционен срок е този,
регламентиран в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба №2/2003 г., съгласно която, във връзка с
чл. 20, ал. 2 от същия подзаконов нормативен акт, поеманата от строителите
гаранционна отговорност за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и
съоръжения към тях на техническата инфраструктура е минимум 10 (десет) години.
С цел пълнота на извършвания от нея анализ, Комисията държи да отбележи,
че формирания в предходния абзац неин извод се основава на следните нормативни
положения:
- съобразно чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗУТ „Елементи на техническата
инфраструктура са: ......... присъединителните проводи към сградните инсталации .........“;
- докато съгласно чл. 87, ал. 3, изречение второ от ЗУТ „.... участъкът,
преминаващ през имотите от сградата до уличната канализация, се счита за дворна
мрежа (сградно отклонение)“.
Логичният извод от цитираните разпоредби на ЗУТ е, че по отношение на
предвидените за изпълнение с настоящата обществена поръчка дейности по
„подмяна на съществуващата дворна канализация“, респ. спрямо канализационните
PVC тръби, фасонните части и крепежните елементи за тях, е приложим именно
предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба №2/2003 г. минимален гаранционен срок от
10 години.
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(4) Видно на следващо място от текстовото съдържание на представената от
Потенциалния Изпълнител в приложение към обсъждания обр. №2 Строителна
програма за организация и изпълнение на договора, на стр. 15, в табличен вид е
направено преписване на текстовата част на представения в приложение (№2)
Линеен календарен график, като са отразени конкретно предлаганите от
Потенциалния Изпълнител времеви периоди за изпълнение именно на дейностите по
полагане на топлоизолация по фасадите и хидроизолация на покрива на сградата, а
именно:

Така направеното таблично представяне на видовете дейности от
Количествената сметка и предвижданите от Икономическия опрератор срокове за
тяхното изпълнение, са текстово обяснени на стр. 34 и стр. 35 от Строителната
програма по следния начин (цитирано дословно и буквално):
„III. Фасади:
1. Фасадна изолация със стиропор без мазилката с количество 336.8 м2 с
времетраене 30 календарни дни, като започва на ден 50 и завършва на ден 79 започва след
края на Преградна витрина 180/200 в тоалетни с две врати със следните ресурси
работник 2 бр. с квалификация работник топлоизолации с техническо оборудване ръчни
инструменти 2 бр. с материали стиропор, грунд, изолационни платна, дюбели в к-т със
закрепващи шайби, стъклофибърна мрежа, лепило и шпакловка на циментова основа;
2. Фасадна изолация 2 см стиропор около прозорци - 20 см без мазилката с
количество 23.3 м с времетраене 30 календарни дни, като започва на ден 55 и завършва на
ден 84 започва 5 дни след началото на Фасадна изолация със стиропор без мазилката със
следните ресурси работник 2 бр. с квалификация работник топлоизолации с техническо
оборудване ръчни инструменти 2 бр. с материали стиропор 2см, грунд, изолационни
платна, дюбели в к-т със закрепващи шайби, стъклофибърна мрежа, лепило и шпакловка
на циментова основа;
3. Шпакловка върху топлоизолация по стени с количество 360.1 м2 с времетраене
27 календарни дни, като започва на ден 60 и завършва на ден 86 започва 5 дни след
началото на Фасадна изолация 2 см стиропор около прозорци - 20 см без мазилката със
следните ресурси работник 2 бр. с квалификация работник топлоизолации с техническо
оборудване Ръчни инструменти 2 бр. с материали шпакловка;
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4. Външна минерална мазилка с количество 336.8 м2 с времетраене 7 календарни
дни, като започва на ден 90 и завършва на ден 96 започва след края на Мазилка по
страници на прозорци със следните ресурси работник 4 бр. с квалификация работник
топлоизолации с техническо оборудване ръчни инструменти 4 бр. с материали минерална
мазилка
5 Мазилка по страници на прозорци с количество 23.3 м с времетраене 3 календарни
дни, като започва на ден 87 и завършва на ден 89 започва след края на Шпакловка върху
топлоизолация по стени със следните ресурси работник 2 бр. с квалификация работник
топлоизолации с техническо оборудване ръчни инструменти 2 бр. с материали мазилка.
IV. Покрив:
1. Почистване на стара хидроизолация с количество 258 м2 с времетраене 6
календарни дни, като започва на ден 97 и завършва на ден 102 започва след края на Външна
минерална мазилка със следните ресурси работник 2 бр. с квалификация работник
хидроизолации с техническо оборудване ръчни инструменти 2 бр.;
2. Изкърпване подкожушена хидроизолация с количество 90.3 м2 с времетраене 4
календарни дни, като започва на ден 105 и завършва на ден 108 започва след края на
Водоприемници на покрива воронки ф100 със следните ресурси работник 2 бр. с
квалификация работник хидроизолации с техническо оборудване ръчни инструменти 2 бр.
с материали варожиментен разтвор;
3. Хидроизолация от битумен грунд и два пласта битумна мембрана с количество
2
329 м с времетраене 12 календарни дни, като започва на ден 111 и завършва на ден 122
започва след края на Улуци и водосточни тръби със следните ресурси работник 4 бр. с
квалификация работник хидроизолации с техническо оборудване ръчни инструменти 4 бр.
с материали битумен грунд, два пласта битумна мембрана .....“
Ангажимент от страна на Потенциалния Изпълнител досежно извършването
на описаните дейности по полагане на топло- и хидроизолация е заявен от него и в
поредната таблично представена информация в частта от Строителната програма,
наименована „Разпределение по експерти и необходим човешки ресурс на отделна
задача“ (стр. 94 и стр. 95).
Също така, видно от таблицата, представяща предлаганата от Дружеството
Спецификация на основните материали, Потенциалният Изпълнител е включил и:
експандиран пенополистирен (стиропор) Топлоизолация EPS; екструдиран пенополистирен
Топлоизолация XPS Фибран XPS ВТ; лепило-шпакловъчна смес за топлоизолация; крепежни
елементи за топлоизолационни шоскости; дюбели за топлоизолация; армирана стъклотекстилна мрежа; алкално устойчива стъклофибърна мрежа; минерална мазилка,
битумен грунд и битумна мембрана“.
Що се касае до обсъдената по-горе като подлежаща на изпълнение дворна
канализация, задължението си за нейната реализация, „НСК София“ ЕООД е заявило в
представените като част от Строителната му програма таблици на стр. 19, стр. 49
и стр. 100.
Основавайки се на така направените от нея установявания, че на много места в
съдържанието на Строителната си програма, Потенциалният Изпълнител не само
реферира, но и последователно е изброил периодите на изпълнение на обсъжданите
дейности, които безспорно попадат в регулаторния обхват на чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 8
от Наредба №2/2003 г., Комисията формира напълно логичния извод, че за
Икономическия оператор е било безусловно ясно, че трябва да ангажира
обвързаността си спрямо Възложителя за отстраняване на „всички дефекти,
възникнали преди края на гаранционните срокове...“ (чл. 28, ал. 3 от Проекта на
договор) и касателно обсъжданите интервенции по полагане на топлоизолация и
хидроизолация, респ. за подлежащата на изграждане нова дворна канализация
(подмяна на съществуващата), предлагайки конкретно относим съобразно различните
строителни интервенции гаранционен срок, съответстващ на изискванията на
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Възложителя, разписани в пояснение към т. 2.3.1.4. на Раздел IV от Поканата за
представяне на оферти (не по-кратък от предвидените в Наредба № 2 от 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 чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълъг от два пъти посочените срокове,
регламентирани в цитираните нормативни актове).
Действително, безспорно по мнение на Комисията е обстоятелството, че на
Потенциалните Изпълнители е предоставена оперативна самостоятелност за
преценка на конкретните срокове, които да впишат в т. 6 на одобрения от
Възложителя образец на Предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 2) и в
рамките на които биха били в състояние да ангажират гаранционната си
отговорност, съобразявайки, обаче поставеното от Възложителя условие,
предложените гаранционни срокове да бъдат поотделно и конкретно посочени за
всички видове строително-монтажни работи и съоръжения, като за тези от тях,
попадащи в нормативната регулация на Наредба №2/2003 г., следва да бъде предложена
гаранция, при съобразяване на конкретно посочените от Възложителя времеви
граници – не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 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
чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове,
регламентирани в цитираните нормативни актове.
Допуснатият от „НСК София“ ЕООД пропуск в оферирането на гаранционни
срокове за подробно обсъдените по-горе видове дейности, недвусмислено сочи на
непълнота на представената от него оферта.
От друга страна, липсата на конкретно предложени от Икономическия
оператор гаранционни срокове за основни дейности, води както до липса на увереност
за Възложителя доколко разходваните от него бюджетни средства ще бъдат
оправдани с насрещно качество на изпълнението, при липса на поета от Изпълнителя
отговорност за изпълнените от него дейности, дори и в минималните нормативно
установени срокове, а така също и до липса на каквато и да е гаранция за сигурността
и безопасността за бъдещите ползвателите на обекта, предназначен за детска
градина, в която ще се провеждат занимания с деца на възраст от десет месеца до 3
години.
В допълнение, следва да се отбележи, че за да бъде едно конкретно предложение
съответно, респ. допустимо (включително и в провеждания вътрешен конкурентен
избор), всеки Потенциален Изпълнител следва да съобрази изискването за поотделно и
конкретно офериране на гаранционни срокове за всички, подлежащи на изпълнение
видове строително-монтажни/строително-ремонтни работи, инсталации и
съоръжения, което условие Възложителят изрично е посочил като задължително за
спазване от Икономическите оператори, подаващи оферти. Нещо повече, както вече
беше индикирано и по-горе, така поставеното условие, доколкото е част от
Документацията, която не е оспорвана и е влязла в законна сила, се явява
задължително за всички Потенциални Изпълнители, като с представянето на
офертата си и „НСК София“ ЕООД е трябвало да изпълни точно всички условия на
Възложителя.
Придържането към утвърдените условия от страна на Потенциалните
Изпълнители при изготвяне на техните оферти е задължително, както по силата на
Закона за обществените поръчки (чл. 101, ал. 5), така и с оглед редица текстове,
отразени в самата Документация, утвърдена за целите на настоящето възлагане.
Така именно в Раздел IV, т. 1 „Условия за валидност“ от Поканата за представяне на
оферти, абзац трети и четвърти, са поставени условия, съобразно които:
„Потенциалният Изпълнител трябва да проучи всички образци, условия и
спецификации, утвърдени за целите на настоящия вътрешен конкурентен избор.
Отговорността за правилното разбиране на условията за участие се носи единствено
от всеки Потенциален Изпълнител. Невъзможността да предостави цялата
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информация, изисквана в документацията или представянето от негова страна на
оферта, неотговаряща на условията на Възложителя, е риск за Потенциалния
Изпълнител и може да доведе до отстраняването му на основание чл. 107, т. 2, б. „а“
от ЗОП…“.
Тук е мястотото да се обърне внимание и на факта, че с твърде голяма
категоричност, в пояснението, обозначено с привличащия внимание текст „!!!
ВАЖНО, на стр. 31 от същата тази Покана по чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП,
Възложителят е предвидил и санкционни последици, в хипотеза на неспазване на
визираните, поставени от него изисквания, които, предвидени от него рестрикции са
ясно и недусмислено разписани в следните текстови отразявания:
„(2) Ако Потенциален Изпълнител не представи Предложение за изпълнение на
поръчката ....... или представеното от него Предложение за изпълнение …... не
съответства на изискванията на Възложителя, този Потенциален Изпълнител ще
бъде отстранен от участие“,
както и:
„(5) Потенциален Изпълнител, чиято Строителна програма има липсващи
изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните
строителни операции, както и противоречие с инвестиционния проект и/или други
условия заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ
строителните процеси, се отстранява от участие“.
В тази връзка, Комисията приема, че ако Потенциалният Изпълнител е
считал, че всички горецитирани изисквания не са били в достатъчна степен ясно
разписани в Документацията по провеждания вътрешен конкурентен избор, то той е
имал правната възможност да поиска разяснения относно предвидения начин на
изготвяне и представяне на офертата, включително и касателно предлаганите
гаранционни срокове.
Изискванията, обективирани в отделни части на Документацията по
провеждания вътрешен конкурентен избор, посочени в предходните абзаци, явно не са
отчетени от Потенциалния Изпълнител при подготовката на Предложението му за
изпълнение на поръчката, а както бе посочено и по-горе, безусловно правило, важимо
за всяка възлагателна процедура (включително и за настоящата), по аргумент от чл.
101, ал. 5 от ЗОП е офертите на участващите във възлагането Икономически
оператори да отговарят на изискванията, заложени в Документацията за участие,
иманентна част от която са и цитираните указания за поотделно и конкретно
офериране на всички относими към възлаганите дейности гаранционни срокове, с
оглед на което, Комисията счита, че липсата на съобразвяне от страна на „НСК
София“ ЕООД не само с тях, но и с актуалната, действаща императивна уредба на чл.
20, ал. 4, т. 3 и т. 8 от Наредба №2/2003 г., следва да се квалифицира като допуснато
съществено нарушение на процедурата.
Нещо повече, липсата на конкретно предложени гаранционни срокове за
основни подлежащи на изпълнение дейности създава обективна предпоставка за
съмнение доколко Потенциалният Изпълнител, ако бъде избран за Изпълнител
действително би обезпечил качественото изпълнение на възложена му обществена
поръчка, респ. би осигурил нормалното функциониране и ползване на завършения
строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му, при
стриктно спазване на правилата за изпълнение на строителните и монтажните
работи в съответствие с основните изисквания към строежите.
Условията в приетите от „НСК София“ ЕООД изисквания от документацията
за участие (което приемане е обективирано в направените от него ясни декларации в
т. 7 и т. 9 от Предложението му за изпълнение на поръчката) са задължителни за
него, като преценката за съответствието на офертата с предварително
определените условия следва да бъде направена от Комисията за провеждане на
вътрешния конкурентен избор, в която проверка, при констатирано несъответствие,
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същата е длъжна да предложи нередовния Потенциален Изпълнител за отстраняване
от участие.
В контекста на изложеното, тук е мястото да се посочи, че отговорността за
изготвяне на коректни оферти, съобразени с изискванията на условията по
процедурата е изцяло на Потенциалните Изпълнители (какъвто именно е обсъдения
по-горе императив на чл. 101, ал. 5 от ЗОП). Помощният орган на Възложителя, от
своя страна, не следва да носи отговорност за последствията от това да тълкува
волята на Потенциалния Изпълнител или да извършва действия за отстраняване на
пороците, а е задължен на първо място да спазва заложените в Документацията
изисквания на Възложителя, доколкото това е условие за законосъобразно провеждане
на процедурата. Всяка оферта, несъобразена с условията на Възложителя, трябва да
се отстрани, на основание на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
В обобщение на гореизложения задълбочен и обстоен анализ, направен от нея на
установените факти, Комисията счита, че констатираните нарушения на ЗОП и на
указанията от Документацията за участие (утвърдени от Възложителя, неоспорени
в хода на възлагането и съответно – влезли в сила), при изготвянето на офертата на
този Потенциален Изпълнител, не биха могли да бъдат санирани и по реда на чл.104,
ал. 5 от ЗОП/чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Предвид така обоснования от нея извод, едновременно и приемайки, че липсата
на предложени от „НСК София“ ЕООД конкретни гаранционни срокове за
дейностите по чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 8 от Наредба №2/2003 г., а именно: (1) „за
хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на
сгради и съоръжения в неагресивна среда“ (т. 3 на обсъжданата разпоредба), а така
също и „за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура“ (т. 8 на чл. 20, ал. 4 на същия нормативен акт и
относима към подлежащата на изпълнение дворна канализация), е пропуск от
категорията на съществените, Комисията счита, че допускането му от страна на
Икономическия оператор е довело до представяне на неподходяща оферта по смисъла
на §2, т. 25, предл. първо от ДР на ЗОП, което обстоятелство обосновава на
самостоятелно основание предложението ѝ до Възложителя да отстрани
Дружеството от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.
101, ал. 5 от ЗОП.
II. На следващо място, Комисията констатира, че представения като част от
Техническото предложение Линеен график (оформен като приложение №2 към обр.
№2), по начин на съставяне в дясната, графична негова част, както и по начина на
графично отразяване в него на времевата продължителност на подлежащите на
изпълнение дейности, противоречи на предварително заложените условия към т.
2.3.1.2. на Раздел IV от Поканата за представяне на оферти, предвид следното:
На първо място следва да се отбележи, че предложения от Потенциалния
Изпълнител Линеен график е изготвен на периоди от по 25 (двадесет и пет) дни,
нанесени на скала, започваща от -60 (минус шестдесети) ден и завършваща на 191-ви
ден, в който времеви отрязък, периода, относим към изпълнение на строителството е
виден в единственото ясно и разбираемо направено изписване на следните дни: -10
(минус десети) ден; 16-ти ден; 41-ви ден; 66-ти ден; 91-ви ден; 116-ти ден; 141-ви ден;
166-ти ден и 191-ви ден.
Несъмнено следствие от установеното е правения от Комисията извод, че
графичната част на обсъжданото приложение, определяно от Потенциалния
Изпълнител като „подробен Линеен календарен график“, е изготвена по начин, по
който на практика води до невъзможност да се определи реалната продължителност
на дейностите и техния период - начало и край.
Избраният от Потенциалния Изпълнител мащаб е крайно неподходящ и в
съчетание с поставеното негово начало на -10-ти (минус десети) ден и двадесет и пет
25

дневните диапазони, в които е нанесено разграфяването, прави трудно (до степен на
невъзможност) проследими началото и продължителността на всяка от дейностите
и взаимовръзките между тях.
Едновременно с горепосоченото се констатира и липса на каквато и да е
кореспонденция между така направеното графично нанасяне на данни, касателно
времетраенето на изпълнението на отделните дейности и текстовото отразяване на
изискуемата информация за начало, край и продължителност на строителните
интервенции, разписано в лявата част на обсъждания Линеен график.
На следващо място и по причина на това, че съдържащите се в лявата част на
обсъждания график записи на данни напълно кореспондират с направеното от
Потенциалния Изпълнител на стр. 13 – стр. 21 от Строителната програма
изброяване на видовете дейности по Количествена сметка и съответстващите им,
предвиждани от Икономическия оператор срокове за тяхното изпълнение,
дефинирани със съответни начало, край и обща продължителност, настоящият
помощен орган счита за напълно логичен и обоснован извода, че обсъжданите
графични отразявания, направени в дясната част на Линейния график са несъответни
и с организацията и последователността на изпълнение, описани в посочените части
на Строителната програма (по начин, по който не кореспондират и с информацията,
съдържаща се в лявата колона на графика).
Нещо повече, при така избрания от Потенциалния Изпълнител начин на
отбелязване (описан по-горе) и нанесените в графичната част на документа дни, са
напълно невъзможни сравнението, съпоставката и проверката за съответствие на
данните, касаещи предложената технологична последователност в Строителната
програма, кореспондиращата им лявата част на графика и несъотетната негова
дясна (графична) част.
С оглед посоченото, Комисията счита, че от страна на „НСК София“ ЕООД е
допуснато несъобразяване и неспазване на изричните указания на Възложителя,
обективирани в Раздел IV, т. 2.3.1.2, абзац девет от Поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от
ЗОП, в които изрично е посочено, че „Отразяването на дейностите (и в двете части
на Графика) следва да бъде в строго съответствие със структурата и организацията,
разписани в Строителната програма“.
Не по-малко безспорно е и неизпълнението от страна на този от
Потенциалните Изпълнители и на следващото, задължително по характера си
изискване на Възложителя, съобразно което: „Същият [Линейният календарен
график (бел. на Комисията)] трябва да е съставен на базата на календарни дни“.
Несъобразяването с последното от цитираните изисквания, респ.
представянето на Линеен график, чиято графична част е съставена на базата на
периоди от по двадесет и пет дни, а не на базата на изискуемите „календарни дни“, е
предпоставило и невъзможността да се извърши обективно вярно сравнение на
нанесените данни в тази част на Линейния график и направеното отразяване в
Диаграмата на ръботната ръка, която е съставена именно в календарни дни.
С цел обективност на правените от нея констатации, както и яснота,
пълнота и обоснованост на формираните въз основа на тях крайни изводи и
заключения, Комисията счита, че тук е мястото да се посочат поне малка част от
установените от нея вътрешни несъответствия между двете части на Линейния
график – дясна (графична) и лява (текстова), втората от които кореспондираща и
припокриваща се с предложенията на Потенциалния Изпълнител, обективирани и в
Строителната му програма, конкретни примери за което са следните:
(1) В част „Архитектура“, раздел „Ремонт помещения“:
- дейност 1: „Разваляне на тухлена зидария над 1/2 тухла вкл. изнасяне на
отпадъците“ в текстовата (лява) част на графика е записана продължителност 6
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дни - от 24-ти до 29-ти ден, а графично, в дясно е направено отразяване на началото
на дейността след -10-ти ден и преди 16-ти ден;
- по отношение на дейност 3 „Демонтаж врати и прозорци, пренасяне, натоварване
на транспорт и извозване“, в текстовата (лява) част на графика е посочено, че ще бъде
изпълнена от 22-ти до 23-ти ден, а в дясно дейността е нанесена графично след -10-ти
ден и преди 16-ти ден;
- абсолютно същите като предходната са грешките и при нанасянето на следващите
три позиции: 4. „Демонтиране на витрини 7,50/230“; 5. „Просичане отвори за врата или
прозорец в тухлена зидария 25 см“ и 6. „Демонтиране на витрини 1,90/230“, при които в
лявата част на графика е посочено изпълнението им в порядъка 24-ти – 25-ти ден,
докато в графичната част на документа е видно нанасяне на данни за
продължителност на всяка от посочените дейности в период между -10-ти ден и 16ти ден;
- дейност 9. „Тухлена зидария 1/2 тухла на варов разтвор“, е със записана
продължителност в лява част от 36-ти до 43-ти ден, но отразена в дясна част на
графика като начало и край малко след 16-ти ден и много преди 41-ви ден;
- напълно идентично с предходното е несъответствието в отразяваните
периоди на изпълнение на следващата дейност 10 „Щурцове над врати и прозорци“;
- по отношение на дейност 12 „Вътрешна варова мазилка по тухлени стени“, в
текстовата (лява) част на графика е посочено, че ще бъде изпълнена от 44-ти до 60ти ден, а в дясно дейността е нанесена графично като начало след 16-ти и преди 41-ви
ден;
- дейност 13: „Гипсова шпакловка по стени“ в лявата част на графика е записана
продължителност 9 дни - от 61-ви до 69-ти ден, а графично, в дясно е направено
отразяване на началото на дейността след 41-ви ден и преди 66-ти ден;
- дейност 14. „Демонтиране на паркет“, е със записана продължителност в лява
част от 1 ден – 22-ри, но отразена в дясна част на графика като начало и край малко
преди 16-ти ден;
- по отношение на дейност 22 „Трикратно боядисване стени с латекс“, в
текстовата (лява) част на графика е посочено, че ще бъде изпълнена от 96-ти до 101ви ден, а в дясно дейността е нанесена графично като начало след 66-ти и преди 91-ви
ден;
(2) В част „Електро“:
- за дейност 5 „Направа на изкоп 0,8/0,4 м“; дейност 6 „Полагане на РVС тръба ø
50“; дейност 7 „Полагане на РVС тръба ø 23“ и дейност 8 „Доставка на кабел СВТ 5х10
мм²“, в лявата част на графика е посочено изпълнението им в порядъка 44-ти – 46-ти
ден, докато в графичната част на документа е видно нанасяне на данни за
продължителност на всяка от посочените дейности в период между 16-ти ден и 41ви ден;
(3) В част „Геодезия“, Раздел „Тротоарни плочи“:
- за дейности 1 „Тротоарни плочи 40/40/5см“ и 2 „Пясък, d=5см. 0.05*463=23.15“, в
лявата част на графика е посочено изпълнението им от 152-ри до 163-ти ден, докато
в дясната част на графика е видно нанасяне на данни за начало на всяка от
посочените дейности в период между 116-ти ден и 141-ви ден;
- по отношение на дейност 3 „Уплътняващ слой от трошен камък d=15см:
0.15*463=84.45“, в текстовата (лява) част на графика е посочено, че ще бъде
изпълнена от 148-ми до 151-ви ден, а в дясно дейността е нанесена графично като
начало след 116-ти и преди 141-ви ден;
(4) В част „Канализация“, Раздел „Сградна инсталация“:
- всяка една от дейности 11. „Тоалетна дъска, гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип ВКР
1/2'-3/8"“; 12. „Монтаж на тоалетни седала-окачени ,комплект с промивно казанче,
тоалетна дъска, гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип ВКР 1/2'-3/8"“; 13. „Доставка на
тоалетни седала - за детски ясли, комплект с промивно казанче, тоалетна дъска, гъвкава
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връзка, 1 бр. кранче тип ВКР 1/2'-3/8"“ и 14. „Монтаж на тоалетни седала-за детски
ясли, комплект с промивно казанче, тоалетна дъска, гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип ВКР
1/2'-3/8"“, в лявата част на графика е записано, че ще се изпълнява на 93-ти ден,
докато в графичната част е направено нанасянето им като продължителност в
периода след 66-ти ден и преди 91-ви ден;
- напълно идентично с предходното е несъответствието в отразяваните
периоди на изпълнение на сладващите дейности от 15 до 18, спрямо които в лявата
част на графика е записано, че ще се изпълняват на 94-ти ден, а в графичната част е
направено нанасянето им като продължителност в периода след 66-ти ден и преди 91ви ден;
(4) В частта на „Етап 3 – предаване на строежа“:
- по отношение на дейност „Демобилизация и подготовка за предаване на обекта.
Демонтаж на временната строителна база с всичките съоръжения и невложени
материали и почистване за своя сметка на площадката“, в текстовата (лява) част на
графика е посочено, че ще бъде изпълнена от 175-ти до 179-ти ден, а в дясно
дейността е нанесена графично около 166 – ти ден.
В следствие на направеното от нея обсъждане на представения от
Потенциалния Изпълнител един на практика неизползваем Линеен график, съдържащ
множеството неточности, неясноти и разминавания в сроковете, Комисията
намира, че следва да се обърне внимание на обстоятелството, че в последната част
към т. 2.3.1.2. на Раздел IV от Поканата за представяне на оферти (стр. 30),
Възложителят, повдигайки ги в цвят и обозначавайки ги с предупредително указание
„Важно“, е предвидил определени санкционни последици, в хипотеза на неспазване на
визираните, поставени от него изисквания, които рестрикции се съдържат в
следните текстови отразявания:
„!!! Неизпълнението на разписаните указания за съдържание, периоди и начин
на изготвяне на Линейния график води до отстраняване на Потенциалния
Изпълнител – поради неизпълнение на това предварително поставено и обявено
условие за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Ще бъдат отстранени и предложения, в които срокът за изпълнение е
предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между
предложения срок за изпълнение и Линейния график, извън математически
допустимото закръгляване при изчисление“.
Нещо повече, при подаване на офертата си, Потенциалният Изпълнител
еднозначно и недвусмислено, в т. 4 и т. 5 от Предложението си за изпълнение на
поръчката, сам е декларирал, че е запознат и приема въпросните изисквания, респ., че
приема прилагането на следващата от неизпълнението им санкционна последица,
изразяваща се в отстраняването му от участие, заявявайки, че е запознат с
обстоятелството, че представляваният от него Потенциален Изпълнител ще бъде
отстранен от участие във вътрешния конкурентен подбор при неизпълнение на
разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на
Линейния график....... (т.4), както и декларирайки запознатост с поставеното от
Възложителя условие, че предложените от него Строителна програма и Линеен график
са взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част,
както и че тяхното съответствие е задължително, а липсата на такова ще се счита, че
е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката и същата ще е основание за отстраняването му на основание чл.
107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Тук е мястото Комисията отново да се позове (както направи вече по-горе) и да
обоснове изводите си на насложеното в практиката на органите, следящи за
законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП становище, че придържането
към утвърдените от Възложителя условия от страна на Потенциалните
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Изпълнители при изготвяне на техните оферти е задължително по силата на
изискването на чл. 101, ал. 5 от ЗОП.
Именно спазването на изискванията на Възложителя - така, както са влезли в
сила е тази формалност на правния ред, която гарантира и равнопоставеността на
правните субекти. В този смисъл, като се спазва изискуемата се „форма“ на
волеизявление, в процедурата по разглеждане и оценка на подадените оферти се
гарантира, че субективизмът би бил сведен до минимум в тази част от оценъчната
дейност. На тази плоскост, именно понятието за „точно“ спазване на одобрените
условия на възлагане (заложено в чл. 101, ал. 5 от ЗОП) е пък тази „форма“ на проявно
поведение и активност, която се изисква от Потенциалния Изпълнител и
респективно, липсата на която се санкционира, тъй като в противен случай
принципът за равнопоставеност би бил опорочен.
Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на Потенциалния
Изпълнител липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от
ЗОП, както и с условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на
настоящето възлагане, Комисията намира, че Икономическия оператор не може да
има правни очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на
предварително обявените условия на поръчката.
Тук е мястото да се посочи, че Линейният график е обвързващ представилия го
Стопански субект, а не е ориентировъчен. Той е част от Техническото предложение и
визуализира строително-технологичния процес, предвиждан от него за изпълнение на
поръчката, гарантирайки нейното качествено и в срок реализиране, с оглед което,
поставените от Възложителя изисквания за съдържанието, периодите и начина на
изготвянето му са задължителни за Потенциалните Изпълнители. Предложеният
Линеен график не може да се отклонява от останалите части на Техническото
предложение и доколкото самото Техническото предложение е задължително и
обвързващо представилия го Потенциален Изпълнител, то обвързващ спрямо него е и
самия Линеен график.
В контекста на така формираните от нея мотиви и след като по несъмнен
начин бе установено, че „НСК София“ ЕООД е подало некоректен и вътрешно
противоречив Линеен график, съответно - Техническо предложение, формирано по
начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, категорично записани в
условията на Поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Комисията обосновава
заключение, че това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде
отстранен от участие, тъй като в противен случай би се стигнало до нарушаване на
основните принципи, визирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - принципът за
равнопоставеност между Потенциалните Изпълнители в провеждания вътрешен
конкурентен избор.
В обобщение на гореизложения задълбочен и обстоен анализ, направен от нея на
установените факти, едновременно вземайки предвид в тяхната съвкупност
горепосочените, допуснати от Потенциалния Изпълнител съществени грешки в
Линейния график (внасящи неяснота относно времетраенето и последователността
за изпълнение на поръчката, вместо обратното), Комисията счита, че допускането
им от страна на „НСК София“ ЕООД е довело за пореден път до представяне на
неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25, предл. първо от ДР на ЗОП, което
обстоятелство обосновава на самостоятелно основание предложението ѝ до
Възложителя да отстрани Дружеството от участие, позовавайки се на разпоредбите
на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП.
VI. Въз основа на приетото от нея решение за допускане до оценка Техническото
предложение единствено на ДЗЗД „Триадица 2020“, Комисията пристъпи към оценяването
на офертата на този Потенциален Изпълнител в съответствие с възприетия от Възложителя
критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“, следвайки
последователността на оценяване по отделните показатели, разписани в утвърдената за
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целите на настоящето възлагане Методика за оценка на офертите, първият от които
(техническия показател) е „Срок за изпълнение на строителството“ (Ср).
1. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател „Срок за
изпълнение на строителството“ (Ср), се изчислява по следната формула:
Ср. min
Ср = (-------------) х 100 = .......бр. точки
Ср.съотв.
където:
Cр.min - най – краткият предложен срок за изпълнение на строителството, в
календарни месеци, цяло число;
Cр.съотв – предложен срок за изпълнение от съответния Потенциален Изпълнител,
чиято оферта се оценява, в календарни месеци.
При спазване и прилагане на така посочената формула по отношение на конкретното
предложение, направено от единствения допуснат Потенциален Изпълнител, Комисията
получи следните резултати:
Оценка на ДЗЗД „Триадица 2020“ по показател „Срок за изпълнение на
строителството“:
180 кал. дни
Ср = ----------------------- x 100 = 100 т.
180 кал. дни
VII.
След извършване оценяването на единствената допусната оферта по
техническия показател, Комисията пристъпи към оценката ѝ по финансовия показател.
Съобразно одобрената от Възложителя и влязла в сила Методика за определяне на
комплексната оценка на офертите, оценката на конкретен Потенциален Изпълнител по
показател „Предлагана цена“ (ПЦ) се изчислява по следната формула:
Ц min
ПЦ = (---------------) х 100 = .......бр. точки
Цсъотв.
където:
Ц min. - най-ниската предложена цена от Потенциален Изпълнител в обществената
поръчка.
Ц съотв – предложена цена от съответния Потенциален Изпълнител, чиято оферта
се оценява.
При спазване и прилагане на така посочената формула конкретно по отношение на
ценовото предложение, направено от допуснатия до този етап Потенциален Изпълнител,
Комисията получи следния резултат:
Финансова оценка на офертата на ДЗЗД „Триадица 2020“:
294 000 лв.
ПЦ = ---------------- х 100 = 100 т.
294 000 лв.
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VIII. Основавайки се на конкретните резултати, получени от нея при оценяването на
единствения допуснат Потенциален Изпълнител по всеки от показателите за оценка,
Комисията пристъпи към пресмятане на общата оценка на оценяваната оферта, при
стриктно спазване на Методиката, при която Комплексната оценка (КО) се получава въз
основа на сбора от стойностите на техническите и финансовата оценка, а именно:
КО = Ср х 30% + ПЦ х 70% = ....... бр. точки
При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
оценяваното предложение, Комисията получи следния резултат:
Обща (комплексна) оценка на офертата на ДЗЗД „Триадица 2020“:
КО = 100 х 30% + 100 х 70% = 100 т.
IХ. Предвид така получените резултати, Комисията прави следното класиране:
ПЪРВО МЯСТО: ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ с обща (комплексна) оценка от 100
точки.
X. Въз основа на така направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя
да сключи договор за изпълнение на строително-монтажните работи от обекта на възлагане,
имащ за предмет: „Преустройство на общинска сграда (спортна зала), находяща се в ж.к.
„Гоце Делчев“, ул. „Боянски водопад“ до блок 238 във филиал на детска градина за две
яслени групи”, с класирания на първо място Потенциален Изпълнител, а именно:
„ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“

Настоящият протокол е съставен и подписан без възражения, забележки и особени
мнения в един екземпляр и е предаден на Възложителя заедно с цялата документация на
11.01.2021 г.

КОМИСИЯ:
Председател: инж. Христо Вълчанов - .......................................................
(п)*
Членове:
1. инж. Любомир Илиев - ......................................................
(п)*
2. Мария Недялкова – .........................................................
(п)*

!!! Подписите на Комисията са заличени на основание Общия регламент за защитата на
личните данни.
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