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ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В 

ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, открито с обява на възложителя № 1 от 08.04.2019 г., 

публикувана заедно с цялата документация на сайта на училището на интернет адрес: 

http://www.ousmilyan.com/index.php/profil - профил на купувача, за която обява на Портала 

за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, 

ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9087290 и информация за удължаване на първоначалния 

срок за получаване на оферти под уникален код ID 9087668 

 

 

Първо заседание: 

 

На 25.04.2019 г. от 08:00 часа в кабинета на директора на втория етаж на училищната 

сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Смилян, на адрес с. Смилян 4770, ул. Девети 

септември № 60, в изпълнение на Заповед № 481 от 25.04.2019 г. на възложителя се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

Невена Юриева Елева - старши ресурсен учител. 

Членове: 

Юлияна Миткова Макакова -  РН „ИКТ“ 

Любомир Петров Равелов - правоспособен юрист  

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта, протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представената 

оферта всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената 

оферта следните констатации: 
 

3.1. Регистрирани предложения – 1 (една) оферта, както следва: 
 

 

 

Наименование на участника 

Регистрационен номер, 

дата и час на получаване 

на офертата 

„ЕВРОЛУКС 18“ ЕООД  

(ЕИК: 205106205) 

адрес: гр. Смолян 4702,  

ул. Хаджи Хр. Попгеоргиев № 22, вх. А, ет. 1, ап. 1;  

електронна поща: eurolux18@abv.bg  

 

рег. № 698  

19.04.2019 г. 

15:10 ч. 

 

http://www.ousmilyan.com/index.php/profil
mailto:eurolux18@abv.bg
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3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертата не присъстваха представители на участника. 

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложението на участника. За офертата се изпълниха следващите действия: комисията 

обяви съдържанието на офертата, ценовото и техническото предложение, като последното 

се подписа от членовете на комисията. С извършването на горепосочените действия 

приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и 

комисията продължи работата си в закрито заседание. 

  

Второ заседание: 

 

На 25.04.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на директора на втория етаж на 

училищната сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Смилян, на адрес с. Смилян 4770, 

ул. Девети септември № 60, в изпълнение на Заповед № 481 от 25.04.2019 г. на възложителя 

се събра назначената комисия. 

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, 

съдържащите се в офертата на участника (установяване на съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на техническото 

предложение и на ценовото предложение с предварително обявените условия), оценка и 

класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

 

1. Разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на участника: 
 

 

„ЕВРОЛУКС 18“ ЕООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документ за 

създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за 

подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща 

Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 
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 Удостоверил е своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 

Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях 

категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – I група (строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения), строежи от III до V категория съгласно Удостоверение 

№   I - TV 019941; II група (строежи от транспортната инфраструктура), 

строежи от III и IV категория съгласно Удостоверение №  II - TV 005880; III 

група (строежи от енергийната инфраструктура), строежи от III до V категория 

съгласно Удостоверение № III - TV 006748; IV група (строежи от 

благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 

опазването на околната среда), строежи от III до V категория съгласно 

Удостоверение №  IV - TV 009484; V група (отделни видове строителни и 

монтажни работи съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008), както 

следва: 43.11 Събаряне и разрушаване, 43.12 Земни работи, 43.13 Сондиране и 

пробиване, 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради, 42.12 

Строителство на подземни и наземни релсови пътища, 42.13 Строителство на 

мостове и тунели, 42.22 Строителство на преносни и разпределителни 

електрически и далекосъобщителни мрежи, 42.99 Строителство на други 

съоръжения, некласифицирани другаде, 43.91 Покривни работи, 42.11 

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти, 42.21 

Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи, 42.91 

Строителство на хидротехнически съоръжения, 43.99 Други специализирани 

строителни дейности, некласифицирани другаде, 43.21 Изграждане на 

електрически инсталации, 43.22 Изграждане на водопроводни, 

канализационни, отоплителни и климатични инсталации, 43.29 Изграждане на 

други инсталации, 80.20 Дейности в областта на технически системи за 

сигурност, 43.31 Полагане на мазилки, 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски 

работи, 43.33 Полагане на облицовки и настилки, 43.34 Боядисване и 

стъклопоставяне и 43.39 Други довършителни строителни дейности съгласно 

Удостоверение №   V - TV 013896. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка 

и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от 

ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

http://register.ksb.bg/


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 с. Смилян, ул. Девети септември № 60, GSM 0877462310, ousmilian@abv.bg  

 

4 

 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно 

Образец № 6, ведно с приложени към него остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 169 236.47 лева /словом сто шестдесет и девет 

хиляди двеста тридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 3.50 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 80 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 40 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 15 /словом петнадесет/ календарни дни, считани от 

датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи 

предвижданията на участника за организация и изпълнение на поръчката - дейности и 

ресурси, както следва: 

 Организация на работата по време на отделните етапи на строителство и по видове 

СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията, посочени в техническите 

спецификации с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за 

реализиране на поръчката по видове работи: 

 Организация на работа и мерки по изпълнение на изискванията на 

Възложителя и Техническите спецификации за реализиране на поръчката. 

 Описание на отделните етапи на строителството за реализиране на поръчката: 

 Първи етап: Подготовка на площадката: Ще се изпълни на 1-ви ден. 

 Втори етан: Ремонт ограда: Ще се изпълни от 1-ви до 3-ти ден. 

 Трети етап: Трибуни /монолитни/ и пейки: Ще се изпълни от 2-ри до 6-

ти ден. 

 Четвърти етап: Мултифункционално игрище за игра на футбол и тенис: 

Ще се изпълни за от 4-ти до 11 -ти ден. 

 Пети етап: Мултифункционално игрище за игра на волейбол: Ще се 

изпълни от 7-ми до 13-ти ден. 

 Шести етап: Изпълнение на СМР по част електро: Ще се изпълняват 

паралелно със строително - монтажните работи по упоменатите по-горе 

етапи от 3-ти до 12-ти ден. 

 Седми етап: Изпълнение на СМР по част водопровод и канализация: Ще 

се изпълняват паралелно със строително - монтажните работи по 

упоменатите по-горе етапи от 3-ти до 14-ти ден. 
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 Осми етап: Издаване на обекта: С приемо - предавателен протокол 

между Възложителя и Изпълнителя: На последния 15-ти ден. 

 Етапност:  

 Фигура: 

 
 Етапи: 

o Етап на иницииране - процеси по подготовка и оторизация. 

o Етап на планиране - извършване на подробни прегледи и анализи 

относно управление на процесите и обхват на дейностите по 

изпълнение на поръчката, съставяне на план за управление на 

проекта и дефиниране на работна структура, планиране 

конкретното изпълнение на задачите, планиране на ресурсите, 

планиране управлението на риска, планиране на качеството, 

планиране на комуникациите, планиране на организацията и 

планиране на доставките. 

o Етап на приключване - планиране начина на отчитане, 

демобилизация на ресурсите и окончателно отчитане. 

 Начин на изпълнение - последователност на предвидените дейности, 

технологии за извършване на дейностите, организация за изпълнение на 

отделните етапи на строителството по видове СМР, тяхната последователност 

и срок, разпределение на техническите и човешки ресурси по видове работи: 

Таблично представяне на последователност на предвидените дейности, 

технологии за извършване на дейностите, организация за изпълнение на 

отделните етапи на строителството по видове СМР, тяхната последователност 

и срок, разпределение на техническите и човешки ресурси по всички видове 

работи съгласно Количествената сметка. 

 Организация на работа, действия и отговорности на техническите лица, ангажирани в 

изпълнението на обществената поръчка, и координация между тях. Организация на 

работа за гарантиране на срочност и качество на изпълнение на строително - 

монтажните работи в съответствие с предварително обявените условия на 

обществената поръчка: 

 Екип по изпълнение – задачи и отговорности: 

 Технически лица, формиращи ръководния състав за изпълнението на 

поръчката: Технически ръководител на обекта, Координатор по 

безопасност и здраве и Специалист по контрол на качеството на 

изпълняваните СМР и влаганите в строителството материали. 

 Изпълнителския състав - строителни работници със съответната 

квалификация, необходима за качественото изпълнение на предвидените 

строителни работи. 

 Планиране, контрол на качеството, комуникация между страните и 

координация между техническите лица. 

 Организация за контрол на качеството и срока за изпълнение. 
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 Необходими материални ресурси за изпълнение на обществената поръчка – таблично 

представяне на необходимите материали и строителни продукти в 109 позиции. 

 Методи за подсигуряване на необходимия брой и вид механизация и техническо 

оборудване за изпълнение на обществената поръчка: 

 В случай на възникване на отказ или аварии в строителните машини и 

оборудване или друга механизация предвиждане на подсигурени части и 

съоръжения за бързо отстраняване на аварии от първа необходимост. 

 В случай на по-тежки аварии предвиждане на подмяна на авариралите машини 

и съоръжения от същия клас.  

 Изготвени подробни планове за действие за ремонта на авариралата или 

унищожена техника с оглед поддържането на всеки вид механизация и 

навременното бързо реагиране. 

 Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала за 

изпълнение на обществената поръчка – функции на координатора по безопасност и 

здраве. 

 Методи за контрол върху качеството на доставките на материалите и влагането им, 

необходими при изпълнение на строителството на обекта: 

 Ежедневен контрол от Контрольора по качеството и Техническия ръководител 

за доставените по документи материали и по визуален контрол на тяхното 

състояние, като видимо наранени опаковки, засъхващи бетонови разтвори, 

наранени изолации на кабели, грубо наранени повърхности на В.и К. тръби и 

части. 

 Техническият ръководител стриктно ще следи технологията на всички СМР и 

влагането на материалите в строителния процес. 

 Всички материали, които ще бъдат вложени в строителството на обекта ще 

бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, 

инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки 

един от вложените строителни материали и продукти със съществените 

изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите изисквания към 

продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допуска 

влагането на неодобрени материали и изделия и такива ще бъдат отстранявани 

от строежа и заменяни с материали и изделия, одобрени по нареждане на 

Възложителя. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има 

пълен достъп до строежа и всички места за заготовка или доставка на 

материали и изделия, както и до складови помещения, по всяко време, като 

Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие 

за получаване на правото за такъв достъп. 

 Контрол върху качеството при доставката и транспортирането на материалите: 

 Контролът при доставката и транспортирането на материалите се 

извършва от Специалиста по контрол на качеството и Техническия 

ръководител. 

 Специалистът по контрол на качеството и Техническият ръководител на 

обекта извършват входящ контрол на материалите, доставени директно 

на обекта. 

 Ако при контролът по време на строителството се установят отклонения 

и несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на 

продукта, Техническият ръководител на обекта спира работата и 

разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията. 

 Предварително съгласуване на всички влагани строителни материали, 

продукти и изделия и съгласуване на промените с възложителя. 

 Контрол на качеството на доставените на обекта материали и изделия: 
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 Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали и 

изделия. 

 Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни 

изпитвания и др. документи касаещи качеството на доставените на 

обекта материали и изделия. 

 Оперативен контрол за спазване на определената технология при 

влагането на строителните материали и изделия, при изпълнение на 

строително - монтажните работи. 

 Проверка на сертификатите за съответствие и спазването на 

инструкциите на производителя за влагане в строителството на 

доставените строителни материали и изделия. 

 Контрол за своевременно откриване на несъответствия и дефекти на 

доставени материали и изделия, за които по една или друга причина е 

допуснато приемане при доставката. 

 Постоянен входящ контрол при доставката и приемането на заявените 

строителни материали и изделия. 

 Мерки за намаляване на дискомфорта и затрудненията за местното население, по 

време на строителството, за следните оказани аспекти - достъпност до прилежащите 

сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици, 

които мерки обезпечават целия период на договора, отнасящи се до всички 

строителни дейности за изпълнение на обществената поръчка: 

 Общи изисквания: 

 Строителната площадка ще бъде оградена с ограда, подсигуряваща 

нерегламентирания достъп до строителната площадка от месното 

население и ученици от прилежащото училище и молитвения дом. 

 В случай че строителните дейности се извършват в период на учебен 

процес, дейностите по уплътняване с вибрационни валяци и 

трамбовачни машини ще работят с намален интензитет. 

 Мерки за намаляване на затрудненията за достъп на живущите до обекта, 

външната среда, рискове от затруднения, предоставяне на комунални услуги: 

 Логистика - сценарий на евакуация: 

 Частична евакуация - Частичната евакуация е възможна в случай на 

решение при конкретни обстоятелства. При изпълнение на 

предвидените СМР евакуация не е необходимо да се извършва. 

 Основни рискове: 

o Продължителни дейности за създаване на неудобства, които ще 

възникнат за обитателите по време на строителството: Липса на 

физически достъп до обекта; Липса на достъп до комунални; 

Силен шум по време на дейностите; Зависимост на строителните 

срокове; Продължителни ремонтни дейности; Зависимост от 

климата. 

 Описание на предвидените мерки за намаляване на затрудненията за 

живущите и бизнеса: 

o Изготвяне на план за информираност на живущите за 

последователността на изпълнение на видовете дейности. 

o При необходимост – проект за временна организация на 

движението с цел намаляване на затрудненията на 

автомобилното движение и достъпа на живущите до имотите им. 

o Осигуряване на облекчен достъп на автомобили със специален 

режим - ще се осигури достъп до имотите в зоната на обекта на 

автомобили на пожарна и аварийна безопасност, спешна 
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медицинска помощ, полиция и гражданска защита. 

o Обезопасяване на обекта - за нужната безопасност и защита на 

хората ще се монтират необходимите предпазни огради, ще се 

поставят светлини, предупредителни сигнални ленти и предпазни 

заграждения. 

o Поддържане на съоръженията до окончателното им предаване на 

Възложителя, минимизиране на риска от поражения или 

злополуки вследствие на неохраняеми съоръжения, изкопи или 

други елементи. 

o Предприемане на мерки за предпазване на частите на обекта, 

прилагане на ефективен контрол върху движението на 

използваните за строителството техника, както и върху 

складирането на строителни материали и отпадъци по работната 

площадка, свързани със строителството. 

o Организация, на строителството - при извършване на 

строителната дейност ще се съобрази с метеорологичната 

прогноза и синоптичната ситуация в момента. 

o Организация на строителството - при извършване на 

строителната дейност ще се съобрази с часовете, определени за 

отдих и почивка. 

o Защита срещу шум /част от плана за опазване на околната среда/. 

 Конкретни действия преди започване на строителството: 

o Осъществяване на контакт с всички държавни и общински 

органи, свързани с безопасни условия на труд и пожарна 

безопасност. 

o Преди започването на изпълнението на СМР по изграждане на 

обекта ще се изработят и одобрят конкретни инструкции за 

здравословни и безопасни условия на труд, съобразно 

технологията и организацията за изпълнението на съответните 

видове строително - монтажни работи. 

o Техническият ръководител на обекта ще осъществява ежедневен 

контрол за точното изпълнение на посочените мерки. 

o Обезопасяване на обособените временни зони за движение на 

жителите в района, а именно: Постоянно ограничаване достъпа 

да работната площадка на външни хора; Изграждане на места за 

строителни отпадъци; Работа с оборудване, отговарящо на 

всички изисквания за безопасност; Забранява се на работниците 

без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в 

обсега на техните постоянни задължения, освен от необходимост 

за предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя; 

Извършването на товаро-разтоварни работи ще се извършва 

задължително под прякото ръководство на Техническия 

ръководител на обекта; Не допускане наличие на работни места 

извън границите на строителната площадка, а когато това е 

наложително се прави специален инструктаж по ЗБУТ на 

работещите и прилагане на специални мерки, както за тяхната 

защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се 

в зоната на извършваните СМР; Ежедневно почистване на 

строителната площадка; Работа с екологични и безвредни за 

здравето на хората суровини, материали, технологии, 

удостоверени със съответен сертификат; Всички материали и 
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механизация, след приключване на работния ден ще прибират и 

заключват на безопасно място, без достъп на външни лица. 

 Мерки след края на строителството: 

o Освобождаване, почистване и възстановяване на временната 

строителна площадка. 

o Възстановяване на всички получили се в процеса на работа 

дефекти по настилки, зелени площи и др.. 

o Цялостно почистване на строителните отпадъци. 

o Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен 

мониторинг и контрол на целостта и изправността на всички 

съоръжения и изпълнението на мерките, с цел максимална 

безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и 

възпрепятстване на местното население. 

 Дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на ежедневието: 

o На обекта ще се въведат: 

 План за безопасност и здраве с включени мерки за 

намаляване на затрудненията при обслужване дейността 

на живущите; 

 Дневник на обекта - заповедна книга; 

 Дневник на климатичните условия: 

 Дневник на монтажните работи. 

o Мониторингът по прилагане на мерките ще се осъществява от 

Техническия ръководител и Контрольора по качеството. 

o Като част от Външен мониторинг може да се оформи контактна 

група, която да наблюдава изпълнението на плана и да спомага за 

по-добро планиране на дейностите по прилагане на мерките. 

o Мониторингът включва наблюдение, контрол, системно събиране 

на информация за възможните затруднения при обслужване 

дейността на живущите. 

 Контрол на изпълнението на предложените мерки: 

o Мониторинг ще се извършва на място. Ще се изпълняват 

следните задачи: 

 Наблюдение върху информираността на живущите; 

 Проверка на процедурите и осъществените действия за 

информираност на живущите за планираните дейности и 

възможните затруднения при обслужване дейността на 

живущите; 

 Проследяване изпълнението на мерките за намаляване на 

възможните затруднения при обслужване дейността на 

живущите; 

 Гарантиране спазването на правилата за информиране и 

публичност; 

 Предприемане на превантивни и корективни мерки срещу 

отклонения от плана. 

o Контролът на мониторинга ще се осъществява ежедневно. По 

всяко време живущите и/или Възложителя могат да осъществят 

среща с Техническия ръководител на обекта или оторизирано 

лице за постигане на по-добра комуникация и информираност. 

По време на срещите могат да се обсъждат и въпроси, свързани с: 

 Напредъка в изпълнението на дейностите и постигането на 
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резултатите в съответствие с договорните задължения; 

 Проблемите и трудностите; 

 Процедурите за вътрешен мониторинг и оценка; 

 Спазването на правилата за информиране и публичност; 

 Необходимост от подкрепа; 

 Планиране на дейностите; 

 Изпълнение на заложените проектни индикатори; 

 Качество на предоставените услуги и продукти. 

Като приложения са представени: 

Линеен календарен график; 

Диаграма на работната ръка; 

Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението 

предмета на поръчката, отчетена е спецификата и местоположението на обекта, описана е 

технологичната последователност за изпълнение, както и подготвителните  дейности, 

които ще се изпълнят. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се 

съдържа подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно количествената сметка и техническите спецификации и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи и подетапи на изпълнение и 

отделни видове строителни работи. Налице е представяне на последователността на 

изпълнението на всеки вид строителни работи, с представяне на: - подход, взаимна 

обвързаност на дейностите, времетраене и срок, разпределение на ресурсите - ключови 

експерти и изпълнителски персонал и предвижданите за влагане материали. Представена 

е предвижданата организация и мобилизация още в етапа на подготвителни дейности на 

използваните от участника ресурси, разписани са конкретните права и задължения на 

ключовите експерти и изпълнителският състав, като е представено разпределението му по 

видове дейности. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на 

поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Представени са методи за 

осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, които са рационални и приложими. Представеният от участника график за 

изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на 

обекта и съдържащи се в Количествената сметка, като за всяка от работите са изложени 

предвидените мярка, количество, продължителност с начална дата и край. Същият е 

придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Предложената 

организация за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават 

предложения от участника срок за изпълнение.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 
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Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения.  Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 

Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

2. При разглеждането на офертата не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на 

участника „ЕВРОЛУКС 18“ ЕООД. 

Резултатите от оценяването съгласно утвърдената от възложителя методика за 

оценка на офертите, извършено при прилагане на критериите и формулите за оценка на база 

на предложението на допуснатия участник, описано в настоящия протокол, са закрепени 

таблично, както следва: 
 

Оценяван участник: „ЕВРОЛУКС 18“ ЕООД 

 

Оценка по показател: 

Цена за изпълнение на поръчката  

(О1) 

 

35  точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на единствения участник, описано в настоящия 

протокол. 
 

Оценка по показател: 

Срок за изпълнение на поръчката  

(О2) 

 

15  точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на единствения участник, описано в настоящия 

протокол. 
 

Оценка по показател: 

Организация за изпълнение на поръчката 

(О3) 

 
 

34  точки 

Мотиви:  

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от 

него срок за изпълнение на обекта. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 с. Смилян, ул. Девети септември № 60, GSM 0877462310, ousmilian@abv.bg  

 

12 

 

всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя 

страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация 

за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и 

резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена 

с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на 

работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е 

организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на 

изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни 

видове строителни дейности. Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, 

основан на: декомпозиране на всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани 

продължителност, начало и край, посочени в линейния график; обосноваване на 

предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и 

които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния продукт; ефективни и 

адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на околната среда, 

здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението на обекта са 

идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят 

изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни 

дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: I 

етап: Подготовка на площадката; II етан: Ремонт ограда; III етап: Трибуни /монолитни/ 

и пейки; IV етап: Мултифункционално игрище за игра на футбол и тенис; V етап: 

Мултифункционално игрище за игра на волейбол; VI етап: Изпълнение на СМР по част 

електро; VII етап: Изпълнение на СМР по част водопровод и канализация; VIII етап: 

Издаване на обекта. В рамките на представената от участника етапност при 

изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната 

последователност и продължителност. В рамките на представената от участника 

последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на 

основните видове работи с описание на последователността на операциите в рамките на 

всеки строителен етап. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от 

своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на 

участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по 

изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите 

спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на 

изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно 

технологичната последователност според правилата,  правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на 

последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин 

участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни 

работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 
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Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката.  

Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

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

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на 

поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими 

за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за 

изпълнението й работници и продължителност в човеко часове, начало и край. При 

изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 

(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния 

обект – предмет на поръчката. 

Участникът е представил техническата и ресурсната обезпеченост за изпълнение на 

поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на 

дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Предложението на участника обаче не само покрива базисните изисквания на 

възложителя, тъй като отговаря на предварително обявените изисквания на 

възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо минималните 

изисквания на техническите спецификации, но също така съдържа надграждащи 

характеристики по 3 /три/ компонента, като съображенията за това са следните: 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с 

представяне на ресурсната обезпеченост по видове дейности Разписани са конкретните 

права, задължения и отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. 

Представено е  разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, 

както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка 
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една операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма 

време за изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите 

строителни лица с ясно представяне на  задачите и отговорностите им по видовете 

дейности, което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. 

Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за качественото изпълнение на строителството - участникът е 

разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, което от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка 

от работите, включени в предмета на поръчката. Предвидените човешки ресурси са 

достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са 

съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и 

диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща 

предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката. Представено е 

необходимото техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представена 

таблица с разпределение на ресурсите, която по отделни строителни операции 

индивидуализира необходимото техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За 

всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на 

представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, 

че: участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо 

оборудване и инструменти за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; 

предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от 

работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение 

на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 

строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно 

количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от 

количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за 

изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата обезпеченост. 

За изпълнението на строителството обаче не са дефинирани действия за реакция при 

отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Участникът поема 

ангажимент при възникване на отказ или аварии в строителните машини и оборудване 

или друга механизация да подсигури части и съоръжения за бързо отстраняване на аварии 

от първа необходимост, а при по-тежки аварии - да подмени авариралите машини и 

съоръжения от същия клас, обаче не са представени конкретни действия по изпълнение на 

това задължение, което определя извода, че участникът приема да извърши ремонт и 

замяна на аварирала техника, но не представя конкретен план за това. В случая не се 

касае за квалификация от комисията за липса подробното представяне на информация, а 

за пълна липса на информация в посочения компонент. Действително, участникът се 

позовава на изготвени подробни планове за действие за ремонта на авариралата или 

унищожена техника с оглед поддържането на всеки вид механизация и навременното 

бързо реагиране, но такива също не са представени в офертата. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е 
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аргументиран подход за управление на качеството, включващ подход за доставка на 

материалите, в това число и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за 

мониторинга на качеството при получаване на материалите, както и контрол на 

технологиите, в това число и мерки за вътрешен контрол на работата на строителния 

екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. За 

реализиране на контрола на качеството участникът предвижда: - Ежедневен контрол от 

Контрольора по качеството и Техническия ръководител за доставените по документи 

материали и по визуален контрол на тяхното състояние, като видимо наранени опаковки, 

засъхващи бетонови разтвори, наранени изолации на кабели, грубо наранени повърхности 

на В.и К. тръби и части; - Техническият ръководител стриктно да следи технологията на 

всички СМР и влагането на материалите в строителния процес; - Мерки за контрол върху 

качеството при доставката и транспортирането на материалите, включващи 

предвиждания, както следва:  Контролът при доставката и транспортирането на 

материалите се извършва от Специалиста по контрол на качеството и Техническия 

ръководител; Специалистът по контрол на качеството и Техническият ръководител на 

обекта извършват входящ контрол на материалите, доставени директно на обекта; Ако 

при контролът по време на строителството се установят отклонения и несъответствия 

в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, Техническият 

ръководител на обекта спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на 

несъответствията; Предварително съгласуване на всички влагани строителни 

материали, продукти и изделия и съгласуване на промените с възложителя; - Контрол на 

качеството на доставените на обекта материали и изделия, включващи предвиждания, 

както следва: Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали и 

изделия; Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания и 

др. документи касаещи качеството на доставените на обекта материали и изделия; 

Оперативен контрол за спазване на определената технология при влагането на 

строителните материали и изделия, при изпълнение на строително - монтажните 

работи; Проверка на сертификатите за съответствие и спазването на инструкциите на 

производителя за влагане в строителството на доставените строителни материали и 

изделия; Контрол за своевременно откриване на несъответствия и дефекти на доставени 

материали и изделия, за които по една или друга причина е допуснато приемане при 

доставката; Постоянен входящ контрол при доставката и приемането на заявените 

строителни материали и изделия. При анализ на предложените мерки комисията счита, 

че предприетите мерки са адекватни, приложими и обезпечават качественото изпълнение 

на обекта.  

Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите 

територии и улици, които мерки обезпечават целия период на изпълнение на договора, 

отнасят се до всички строителни дейности и са насочени към всеки от горепосочените 

от възложителя аспекти. Участникът е идентифицирал основните рискове, които са 

свързани със създаването в резултат от изпълнението на поръчката на дискомфорт и 

затруднения на населението, като е предвидил конкретни мерки за намаляване на 

затрудненията за живущите и бизнеса, както следва: Изготвяне на план за 

информираност на живущите за последователността на изпълнение на видовете 

дейности; При необходимост – проект за временна организация на движението с цел 

намаляване на затрудненията на автомобилното движение и достъпа на живущите до 

имотите им; Осигуряване на облекчен достъп на автомобили със специален режим - ще се 

осигури достъп до имотите в зоната на обекта на автомобили на пожарна и аварийна 

безопасност, спешна медицинска помощ, полиция и гражданска защита; Обезопасяване на 

обекта - за нужната безопасност и защита на хората ще се монтират необходимите 
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предпазни огради, ще се поставят светлини, предупредителни сигнални ленти и предпазни 

заграждения; Поддържане на съоръженията до окончателното им предаване на 

Възложителя, минимизиране на риска от поражения или злополуки вследствие на 

неохраняеми съоръжения, изкопи или други елементи; Предприемане на мерки за 

предпазване на частите на обекта, прилагане на ефективен контрол върху движението на 

използваните за строителството техника, както и върху складирането на строителни 

материали и отпадъци по работната площадка, свързани със строителството; 

Организация, на строителството - при извършване на строителната дейност ще се 

съобрази с метеорологичната прогноза и синоптичната ситуация в момента; 

Организация на строителството - при извършване на строителната дейност ще се 

съобрази с часовете, определени за отдих и почивка; Защита срещу шум /част от плана за 

опазване на околната среда/. Прави впечатление, че се планират отделни действия в 

посоченото направление както преди започване на строителството, така и след неговото 

завършване, както следва: - Конкретни действия преди започване на строителството: 

Осъществяване на контакт с всички държавни и общински органи, свързани с безопасни 

условия на труд и пожарна безопасност; Преди започването на изпълнението на СМР по 

изграждане на обекта ще се изработят и одобрят конкретни инструкции за здравословни 

и безопасни условия на труд, съобразно технологията и организацията за изпълнението на 

съответните видове строително - монтажни работи; Техническият ръководител на 

обекта ще осъществява ежедневен контрол за точното изпълнение на посочените мерки; 

Обезопасяване на обособените временни зони за движение на жителите в района, а 

именно: Постоянно ограничаване достъпа да работната площадка на външни хора; 

Изграждане на места за строителни отпадъци; Работа с оборудване, отговарящо на 

всички изисквания за безопасност; Забранява се на работниците без разрешение да 

извършват каквито и да е работи, не влизащи в обсега на техните постоянни задължения, 

освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на 

Възложителя; Извършването на товаро-разтоварни работи ще се извършва 

задължително под прякото ръководство на Техническия ръководител на обекта; Не 

допускане наличие на работни места извън границите на строителната площадка, а 

когато това е наложително се прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и 

прилагане на специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на 

преминаващите и/или намиращите се в зоната на извършваните СМР; Ежедневно 

почистване на строителната площадка; Работа с екологични и безвредни за здравето на 

хората суровини, материали, технологии, удостоверени със съответен сертификат; 

Всички материали и механизация, след приключване на работния ден ще прибират и 

заключват на безопасно място, без достъп на външни лица; - Мерки след края на 

строителството: Освобождаване, почистване и възстановяване на временната 

строителна площадка; Възстановяване на всички получили се в процеса на работа 

дефекти по настилки, зелени площи и др.; Цялостно почистване на строителните 

отпадъци; Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен мониторинг и 

контрол на целостта и изправността на всички съоръжения и изпълнението на мерките, 

с цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и 

възпрепятстване на местното население. Комисията оценява предвидените мерки като 

ефективни и адекватни, като е видно как тяхното прилагане ще доведе до допълнително 

намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население по време на изпълнение 

на предвидените строителни работи. Действията обезпечават целия период на 

изпълнение на договора за обществената поръчка. Също така участникът се е ангажирал 

да осъществява конкретно описани дейности за мониторинг на проявленията на 

отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието и контрол 

на изпълнението на предложените мерки. 

Като цяло предложението допълва поставените с указанията условия на Възложителя и 
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съдържа преимущества, описани в цялото техническо предложение на участника, а не в 

отделна точка, но същото не води до постигане на елементи, свързани с възможностите 

да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на резултата и 

на предлаганите за влагане материали по смисъла на утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите. 

Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на 

офертите по настоящия показател, комисията счита, че предложението за 

изпълнението на поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на 

възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо минималните 

изисквания на техническите спецификации, като спрямо него може да бъде заключено 

наличието на следните изброени по-долу характеристики, надграждащи предложението 

за изпълнение на поръчката по следните 3 /три/ компонента:   

- За всяка от дейностите са показани както разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия 

показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи 

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

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 

- За периода на изпълнение на строителството е представен подход за доставка на 

материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за 

мониторинга на качеството при получаване на материалите. Предложени са мерки за 

вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси.  

- Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите 

територии и улици, които мерки обезпечават целия период на изпълнение на договора, 

отнасят се до всички строителни дейности и са насочени към всеки от горепосочените 

от възложителя аспекти. Тези мерки са описани, видно е как тяхното прилагане ще 

доведе до допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта за местното 

население по време на изпълнение на предвидените строителни работи и обезпечават 

целия период на изпълнение на договора. 

Ето защо, участникът получава 34 точки по настоящия показател. 
 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

84 точки 

 

Мотиви: 

Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за 

определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията 

единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
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I. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, 

както следва: 
 

Първо място: „ЕВРОЛУКС 18“ ЕООД, 

с получена обща комплексна оценка КО = 84 точки. 
 

 

ІI. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В 

ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „ЕВРОЛУКС 18“ ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания участник в предложението му: 
 

 Цена за изпълнение на поръчката: 169 236.47 лева /словом сто шестдесет и девет хиляди 

двеста тридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка – 3.50 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 80 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 40 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 15 /словом петнадесет/ календарни дни, считани от 

датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Комисията приключи работа на 25.04.2019 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 25.04.2019 г. в 13:55 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: Невена Юриева Елева положен подпис 

 

Членове: 
Юлияна Миткова Макакова положен подпис 

Любомир Петров Равелов положен подпис 

 

 

положени подпис и печат 

Дата: 25.04.2019 г.  Утвърдил: ………….................…….. 

с. Смилян  ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БАЛИЙСКА 

Директор на Основно училище  

„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Смилян 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат 

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


