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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 

по чл.72 от Закона за обществените поръчки 

От заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-09-184/18.11.2015 г., на 

кмета на Столична община – район „Оборище”, на основание чл.34 от Закона за 

обществените поръчки, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в 

открита процедура с прилагане на опростени правила, по реда на глава пета от ЗОП, с 

предмет: „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно 

училище „Стоян Заимов“, УПИ ІV, кв.535, м. „Центъра - Зона А-север” бул. Дондуков 60, 

СО-район „Оборище“ - пристройка и надстройка на корпус 1 - Етап 1А“. 

І. Във връзка с Протокол №1 по чл.68, ал.7 във връзка с чл.72 от ЗОП  на  комисия по чл. 34, 

ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-09-184/18.11.2015г. изменена със Заповед № РД-09-

197а/07.12.2015г., за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита 

процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение 

на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ 

ІV, кв.535, м. „Центъра - Зона А-север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ - пристройка и 

надстройка на корпус 1 - Етап 1А“.  В изпълнение на чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП и Решение № ІІ 

от Протокол №1, по факс на всички участници в откритата процедура беше изпратен Протокол 

№1 с констатациите, относно наличието и редовността на представените в Плик №1 документи. 

На 10.12.2015 год., в 10:00 часа, в изпълнение на чл.68, ал.10 от ЗОП, комисията 

продължи работата си, като направи проверка за съответствието на документите в плик №1, 

включително допълнително представените в срок, с изискванията за подбор поставени от 

Възложителя. Комисията заседава в закрито заседание проведено в състав:  

Председател : 

1. инж. Витан Влахов - главен инженер, отдел ИИБЕ, район „Оборище“;

и 
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Членове: 

2. инж. Велка Стоименова – главен експерт отдел ИИБЕ, район „Оборище“ - заместващ 

основния член на комисията инж. Георги Радионов, поради прекратяване на служебното 

правоотношение с последния; 

3. Йолита Тодорова - началник отдел ПНООСДКС, район „Оборище”; 

4. Мария Дончева - старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

5. Димитър Вълчев - старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

6. инж. Мария Александрова - главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

7. арх. Антоанета Стоева - главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

8. Албена Никифорова  - главен експерт отдел ФСДЧР, район „Оборище“ - заместващ основния 

член на комисията Виктория Песева, поради прекратяване на служебното правоотношение с 

последния ;  

9.  арх. Боряна Стефанова - главен архитект, район „Оборище” 

10. арх. Неда Николова – главен експерт отдел УТКРКС, район „Оборище“ - заместващ 

основния член на комисията арх. Петър Духлински, поради прекратяване на служебното 

правоотношение с последния ;  

11.  л. арх. Пенка Ботева - главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище“. 

12. Иван Костов - директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“; 

13. Нели Петрова - директор на І АЕГ; 

14. Аделина Иванова – главен експерт, дирекция ЖОСТЕЕ – Столична община; 

15.  Мария Шопова – главен експерт, дирекция „Образование“ – Столична община; 

 

Комисията констатира, че съгласно определения в Протокол №1/ от 01.12.2015г. срок – 

до 16:30 часа на 08.12.2015г. в деловодството на СО-район „Оборище” бяха представени 

допълнителни запечатани пликове от:  

1. за оферта №1 подадена от „Планекс” ООД, с вх.№ ПО-9200-112/17/17.11.2015г,  вх.№ к.ПО-

9200-112/21/04.12.15г. постъпила в 11:00 часа. 

2. за оферта №2 подадена от „Радми 90” ООД, с вх.№ ПО-9200-112/18/17.11.2015г., вх.№ к.ПО-

9200-112/22/07.12.15г., постъпила в 15:40 часа. 

3. за оферта №3 подадена от ДЗЗД „БатПел – Валмекс”, с вх.№ ПО-9200-112/19/17.11.2015г.,  

вх.№ к.ПО-9200-112/23/08.12.15г., постъпила в 15:40 часа. 
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Допълнителните документи са постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, надписани, 

съгласно изискванията на Възложителя.  

 

ІІ. Резултати от работата на комисията: 

1.Допълнително представените документи от участника „Планекс” ООД имат следното 

съдържание:  

- копие на диплома за архитект на  Весела Иванова Мантова; 

- копие на декларация за съответствие на модули S-140 и S-180 за олекотяване на бетонна 

конструкция - заверено копие на английски език, придружен от заверено копие от официален 

превод на български език, подпис от лицето извършило превода. 

 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи съгласно 

документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и изискванията на 

Възложителя.  

 

2. Допълнително представените документи от участника „Радми 90” ООД имат следното 

съдържание:  

- сертификат за експлоатационните характеристика на модули S-140 и S-180 за олекотяване на 

бетонна конструкция, заложени в част конструктивна на проекта – заверено копие на английски 

език, придружен от заверено копие от официален превод на български език, подписан от 

лицето, извършило превода; 

- Официален превод на български език, подписан от лицето извършило превода, на документите 

представени на английски език - сертификат за качество за въздуховоди от ArcelorMittal Skopie, 

mill test certificate № 60006153. 

 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи съгласно 

документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и изискванията на 

Възложителя.  

 

3. „Допълнително представените документи от участника ДЗЗД „БатПел-Валмекс” имат 

следното съдържание:  

- копие на диплома на Станислава Йорданова Стойнева – експерт по специалност „ВиК“ ; 
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- копия от договори, референции от работодатели/възложители и, декларации за изпълнение 

обекти и заповеди документи доказващи специфичния професионален опит на ключовите 

експерти: за ръководител на обекта - Ахмед Юсуфов Илански, контрол на качеството - Иво 

Любенов Иванов, координатор по безопасност и здраве – Васил Колев Тотев, технически 

ръководител – Людмил Сеферинов Кирилов, технически ръководител – Михаил Илиев 

Михайлов, експерт по специалност „Електро“ – Милан Добрев Миланов, експерт по 

специалност „ОВК“ – Георги Пенчев Георгиев, експерт по специалност „ВиК“ – Станислава 

Йорданова Стойнева, ландшафтен архитект – Александър Тодоров Стефанов, инженер 

геодезист – Калоян Любомиров Тодоров и за архитект – Елена Иванова Ценова; 

- декларация за експлоатационни характеристики 0019-0025-DoP-2013-7 хармонизарана 

техническа спецификация EN 14041:2004 от Cobiax Technologies AG, валиден за периода от 

27.02.2013 г. до 27.02.2018 г. за система „COBIAX SLIM-LINE“ - заверено копие на английски 

език, придружен от заверено копие от официален превод на български език, подписан от 

лицето, извършило превода; 

- сертификат GD Midea air-ifnditioning equipment CO, LTD – декларация за съответствие на ЕС 

в съответствие с Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС и Директива за 

ниско напрежение 2006/95/ЕС. 

 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи съгласно 

документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и изискванията на 

Възложителя.  

 

На база направените констатации комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

ІІІ. Допуска до разглеждане на документите в плик №2 на участниците: 

- „Планекс” ООД; 

- „Радми 90” ООД; 

- ДЗЗД „БатПел-Валмекс” 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик №2 на 

участниците и констатира, че участниците са представили всички изискани документи в плик 
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№2, съгласно изискванията от документацията за участие и техническото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя.  

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на 

представените документи, запознавайки се с предложенията от участниците в плик №2. 

Комисията установи, че участника „Планекс” ООД предложил срок за изпълнение на поръчката 

от 390 календарни дни, „Радми 90“ ООД е предложил срок за изпълнение на поръчката от 450 

календарни дни и ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ е предложил срок за изпълнение на поръчката от 

300 календарни дни. Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от ДЗЗД 

„БатПел-Валмекс“  е  с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

съответните предложения на останалите оферти по същия показател за оценка.  

 

Комисията пристъпи към преценка по чл.70 от ЗОП на съдържащите се в плик №2 

предложения на участниците с числово изражение, което подлежи на оценяване и констатира 

следното: 

 

Във връзка с направените констатации  на основание чл.70, ал.1 от ЗОП, комисията взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

ІV. Да се изиска в срок от три работни дни, считано от датата на уведомяването, подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложеният срок за изпълнение на поръчката 

от 300 календарни дни,  от участникът ДЗЗД „БатПел-Валмекс“.  

V. Участникът да представи в срок 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване 

на искането за това, в запечатан, непрозрачен плик (върху плика се посочва: участник, адрес 

за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименование на поръчката и надпис 

„писмена обосновка по чл.70, ал.1 от ЗОП в рамките на работното време на деловодството на 

СО-район „Оборище” – до 16:30 на 15.12.2016г. Участникът да бъде уведомен чрез изпращане 

на писмено уведомления по факс, а при непредставени данни за факс от участник – по 

електронна поща. След изтичане на срока за представяне на обосновките, комисията да се 

събере за тяхното разглеждане. 
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В изпълнение на чл. 70, ал.1 от ЗОП и Решение № ІV по Протокол №2, с писмо с изх.№ 

ПО-9200-112/24/11.12.2016г. на  ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ е отправено искане за представяне на 

писмена обосновка за предложеният срок за изпълнение на поръчката.  

В определеният срок беше представен допълнителен запечатан плик от ДЗЗД „БатПел-

Валмекс“, с вх.№ ПО-9200-112/25/15.12.2015г., постъпила в 13:40 часа.  

а 16.12.2015г. от 14:00ч. на закрито заседание комисията продължи своята работа с 

подробното разглеждане на представената обосновка за начина на образуване на срока за 

изпълнение.  

В постъпилата писмена обосновка от ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ е изложено следното: 

„ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ е консорциум между „БатПел“ ЕООД и „Валмекс“ ЕООД, които 

са строителни фирми с много добри материални бази, квалифициран и опитен персонал. 

„БатПел“ ЕООД е дружество с дейност в сферата на строителството и строителните 

услуги, производство на бетонови и варови разтвори, изделия от бетон, полагане и обработка 

на бетони, изработка на арматурни заготовки, транспортни услуги, услуги с лека и тежка 

строителна механизация, авторемонтни услуги  и др. Във връзка с разнообразната си 

дейност, фирмата разполага със следните производствени площадки – за производство на 

бетонови и варови разтвори, силози за цимент, площадка за инертни материали, арматурен 

двор, площадка за складова база, автомобилен парк, авторемонтна работилница и сервизни 

помещения.  

„БатПел“ ЕООД разполага с мобилен бетонов възел и три собствени бетонови 

центъра: БЦ „Батбет“ – гр. Нови Искър, БЦ „Батбет2“ – с. Негован и БЦ „Батбет3“  - 

Военна рампа. 

Дружеството разполага и с достатъчно разнообразни автотранспорт и механизация 

с отлични характеристики и производителност, както и добри специалисти. Това дава 

възможност за добра организация и последователност при изпълнение на предвидените СМР. 

 „Валмекс“ ЕООД е компания, водеща в областта на инженеринга в специализираното 

строителство и фундиране, известна с предоставянето на напредничави технически и 

икономически ефективни решения, инженерното и техническо ноу-хау, както и стремеж към 

иновации и развитие. Изпълнява хидроизолации чрез торкетиране, инжектиране на специални 

смоли и хидроизолационни покрития.“ 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 
  www.so-oborishte.com Страница 7 от 35 

Съгласно обосновката  консорциума възнамерява да изпълни обекта със следните 

строителни екипи и специалисти от двете дружества: „За изпълнение на грубия строеж:  - 7 

арматуристи, 16 кофражисти (2 бригади и по 2 звена от 4 работника), 5 монтажника 

метални конструкции; за изпълнение на довършителните работи са обособени следните 

звена: - 2 зидаро-мазачи, 4 монтажници на дограма и окачени фасади, 6 шпакловчици – 

бояджии, 6 специалисти за облицовки и настилки, 6 специалисти за топло и хидроизолация (за 

покрива и изолация на фундаментите), 8 специалисти за топлоизолация, шпакловка и мазилка 

на фасадата; инсталациите ще се изпълняват със следните специализирани екипи: - 

4водопроводчик-каналджии (2 звена по два работника), 4 специалисти отопление и 

вентилация, 8 специалисти за ел. инсталациите (2 звена по 3 работника и 1 звено от 2 

работника); за паркоустройство и геодезия: - 4 специалисти (2 озеленители и 2 

настилкаджии).“ 

В обосновката е посочено: „След бетониране на плочата на кота +2,33 се организира 

и започва изпълнението на зидариите на кота -1,02 и така последователно по етажи се 

извършва зидарията с цел създаване на готовност за изпълнение на инсталациите. Във връзка 

с навременното подаване на фронт за работа на съответните екипи и избягване засичане на 

много работници на едно място са разчетени точните моменти за монтаж на поръчаната в 

началото на строителството дограма, изпълнение на фасадното скеле, СМР по фасадата и 

покрива. 

Всички материали и заготовки ще се осигуряват в хода на строителството по 

предварително уточнени количества и съответно сключени договори. Процесът по 

доставянето на материали и оборудване на площадката започва незабавно след подписването 

на договора и продължава до завършването на СМР. ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ обръща основно 

внимание на това как ще се провеждат доставките в зависимост от последователността на 

изграждане на отделните дейност. 

За да няма големи прекъсвания на работата и дезорганизация на екипите е изчислено и 

започването на работа на съответните екип за ел. инсталации, ВиК и ОВК инсталации. От 

инсталационните дейности ще се изпълняват само проводи преди довършителните работи. 

 Поетапно при готови помещения ще се изпълняват мазилки, замазки, шпакловки, 

облицовки, настилки от плочи, боядисване и др. в този ред.  

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 
  www.so-oborishte.com Страница 8 от 35 

Монтажът на санитарните прибори, смесителната арматура, осветителни тела, 

ключове, контакти, датчици, радиатори и др. ще се изпълнява поетапно от групите по 

различните инсталации след завършване на бояджийските работи в съответните помещения. 

От представения линеен календарен график е видна организацията, поточността и 

разпределението на екипите и съответните звена в тях.  

Армировката  ще се доставя заготвена в собствения арматурен двор на „БатПел“ 

ЕООД за съответния елемент без да се складират на обекта излишни количества. За 

обслужване на обекта и изпълнението на кофражните и армировъчни работи са предвидени 

мачтов подемник и автокран. 

„Бетоните ще се доставят от бетоновите центрове на „БатПел“ ЕООД – Военна 

рампа и Негован. Дружеството разполага с 12 бетонови и 4 бетонпомпи за транспортиране 

и полагане на бетон.“ При приготвяне на бетоновите разтвори предлагат използването на 

добавка за ускоряване на втвърдяването SIkaRapid-1, чрез която се постига ранна якост на 

положения бетон – след 6-24 часа. В обосновката е посочено, че това техническо решение им 

дава възможност за избягване на технологичните престои за достигане на кубова якост на 

положения бетон. 

Съгласно обосновката: „Предвид иновационното оригинално решение на проектанта-

конструктор за изпълнение на стоманобетоновите плочи с модули S-140 и S-180, 

произвеждани от Cobiax Technologies GmbH“, ДЗЗД „БатПел – Валмекс“ се свързва с фирмата 

да получи пълни инструкции за начина на изпълнение на конструкцията с произвежданите от 

тях модули и имат предварителни разговори за осигуряване на шеф-монтаж и пълно съдействие 

от Cobiax Technologies GmbH. 

„ДЗЗД „БатПел – Валмекс“ максимално съобразява изпълнението на строително-

монтажните работи с безопасно протичане на учебния процес, ваканциите и пълноценно 

използване на всички възможни помещения в другите корпуси и двора на гимназията. 

Стремежът им е за ограничаване до минимум на затворените райони и площи, на които ще 

се работи с цел да не се нарушава функционалността на корпусите и да се ограничи 

максимално неудобството за учители, ученици и персонал.“ 

ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ смятат, че с предложения екип от квалифицирани и опитни 

експерти и специалисти, разполагайки със собствени бетонови възли, арматурен двор, 
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разнообразни по технически характеристики механизация и автотранспорт, с доказан опит и 

професионализъм, имайки предвид и опита от изпълнение подобни обекти, могат за изпълнят 

строителството и разширението на сградата на Първа английска гимназия и 112 ОУ „Стоян 

Заимов“ в рамките на предложения от тях линеен календарен график за 300 календарни дни.  

 

По отношение на обосновката и след обстоен преглед на приложената техническа 

документация, обяснителна записка и линеен график от участникът, комисията проведе 

няколко закрити заседания (на 23.12.2015г., 07.01.2016г.), предвид заключение на част от 

техническите лица в комисията, че предложените решения за съкратени срокове на 

строителство не са достатъчни, за да бъде завършен обекта за 300 календарни дни. Участникът 

е посочил, че ще съкрати сроковете за извършване на строителните работи на обекта 

използвайки добавка за ускоряване на втвърдяването Sika Rapid 1, чрез която се постига ранна 

якост на положения бетон от 6-24 часа в съчетание с използването на елементи за олекотяване 

на конструкцията на фирма Cobiax Technologies GmbH модули S140 и S180, (като използването 

на същите е предвидено в проекта и е заложено като изискване към изпълнителите в 

предварително обявените условия на Възложителя). 

С оглед изложените по-горе констатации и съображения, комисията на проведено закрито 

заседание на 11.01.2016г. реши да изпрати писма до проектанта изготвил проекта за обекта на 

настоящата процедура и до камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, със 

следният въпрос: - „Възможно ли е в проекта да се използва комбинация от две иновативни 

технологии - използване на елементи за олекотяване на конструкцията на фирма „Кобиакс“ 

- S140 и S180 и използването на течен ускорител на втвърдяването на бетона тип Sika Rapid 

1, което да позволи и в каква степен до намаляването на технологичния престой за набиране 

на проектна якост на бетона и съответно да позволи декофриране и извършване на кофражни 

и бетонови работи на по-горно ниво?“ В изпълнение на решението на комисията са изпратени 

писма с изх.№№ към РОБ16-ВК08-82/1 от 12.01.2016г. и към РОБ16-ВК08-82/2 от 12.01.2016г., 

съответно до арх. Марияна Цветкова-управител на „М-синтез“ ЕООД и до инж. Георги Кордов 

– председател на КИИП-РК София-град. 

Комисията се събра на заседание на 18.01.2016г. от 14:00 часа за да разгледа получения по 

електронната поща отговор от арх. Мариана Цветкова - гл. проектант, управител на „М-синтез“ 
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ЕООД. Съдържанието на отговора е следното: „Видно от техническата спецификация на 

продукта, че използването на течен ускорител на втвърдяването на бетони тип  Sika Rapid 1 

няма до доведе до промяна на якостните характеристики на бетона, дори се препоръчва 

комбинация с пластификатори. Имайки предвид статическия отвор на стоманобетонната 

плоча като и начина и на конструиране е недопустими използването на химически добавки и 

технологии, които ще доведат до появата на недопустими деформации-провисвания и 

пукнатини. Използването на химически добавки за ускоряване на началото на свързване  на 

бетоновата смес не променя технологията на изпълнение на конструкцията. Не се допуска 

извършване на строително монтажни работи на по-горно ниво ако не са предвидени временни 

подпирания и осигуряване на долната етажна плочи. Избраният изпълнител се задължава да 

съгласува всички използвани методи и технологии за изпълнение на конструктивните 

елементи с проектанта по част „Конструкции“. 

Членовете на комисията подробно се запознаха със съдържанието на отговора на проектанта, 

отново пристъпиха към разглеждане на предложената обосновка  на ДЗЗД „БатПел-Валмекс“. 

Членовете на конкурсната комисия не постигнаха единодушие за приемане на предложената 

писмената обосновка от участникът. Предвид което членовете на комисията решиха да 

пристъпят към гласуване дали да се приеме предложената писмена обосновка от участникът, 

по смисъла на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗОП, който указва, че решенията на комисията 

се вземат с мнозинство от членовете й, а когато член на комисията е против взетото решение, 

той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си (съответно чл. 72, ал. 

1, т. 7). Волеизявленията на комисията се обективират под формата на решения, след гласуване 

при наличие на необходимото мнозинство. Приетото решение е акт на колективния орган като 

цяло, а не на мнозинството или на отделни негови членове. Комисията пристъпи към явно 

гласуване, като против отстраняване гласуваха следните членове: инж. В. Стоименова, Й. 

Тодорова - н-к отдел ПНООСДКС, ст. юрисконсулт М. Дончева, ст. юрисконсулт Д. Вълчев, А. 

Никифорова,  арх. Б. Стефанова – главен архитект на СО-район „Оборище“, арх. Н. Николова, 

инж. А. Иванова, М. Шопова, Н. Петрова и И. Костов – общо 11 гласа. За отстраняване 

гласуваха следните членове: инж. В. Влахов – главен инженер, арх. А. Стоева, л. арх. П. Ботев 

и инж. М. Александрова – общо 4 гласа, които следва да приложат писмено своите мотиви за 
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несъгласие, като приложения към настоящия протокол. С оглед на това с мнозинство на 

присъстващите членове, формирано след явно гласуване, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

VІ. Комисията счита, че посоченото от участникът техническо  предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, именно използване на бързо-якостна добавка към бетона и 

иновативната технология на Cobiax Technologies GmbH модули S140 и S180,  обезпечава 

техническо и времево изпълнението, позволява последователно и едновременно изпълнение, 

което води до съкращаване на сроковете за изпълнение. Собствения арматурен двор е 

благоприятно обстоятелство, което позволява на участника да направи предварителна 

заготовка и води до съкращаване на сроковете. 

Комисията счита, че посоченото от участника обстоятелство за налични ресурси е благоприятно 

и води до съкращаване на сроковете за изпълнение и пълна обезпеченост при извършване на 

СМР. В допълнение опита на фирмата при изпълнение на подобни обекти, е предпоставка за 

добра организация на обекта. 

Предвид изложеното комисията приема представената обосновка, тъй като са налице 

обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия при изпълнението 

на обществената поръчка и предложеното техническо решение, по смисъла на чл.70, ал.2, т.1, 

т.2 и т.3 от ЗОП.  

Комисията пристъпи към оценка по показатели „техническо предложение“, „срок на 

изпълнение“ и „гаранционен срок“. Оценката е отразена в приложение №1, неразделна част от 

настоящия протокол.  

 

VІІ.1. „ПЛАНЕКС” ООД 

1.1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец 

№2; 

1.2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 390 календарни дни    

1.3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  

 

Оценка на техническо предложение на участник  

Общо по показали П1 /М1+М2/ +П3 + П4 = 17.85 точки. 
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Точките по показател техническо предложение се разпределят както следва:          (П1) = 

М1+М2, където М1 е „Мерки и изисквания 1“, а М2 е „Мерки и изисквания 2“. 

Според критериите за Оценка по показател „Мерки и изисквания 1” участникът 

получава – 5 точки  

1.4.Забележки по показател „Мерки и изисквания 1” 

 По изискване - преместване на съществуващи огради пречещи на изпълнението на 

пълното СМР 

- Участникът не е съобразил, че ще се извършват строителни работи свързани с 

укрепването на стълбището разположено пред централния вход на сградата, което 

според предложения план по част ПБЗ остава извън строителната площадка /част 

Конструктивна чертеж 3А/ 

 По изискване - затваряне на съществуващи врати и прозорци за предотвратяване на 

достъп до строителната площадка 

- Участникът не е съобразил, че с предложението за затваряне с плътен материал на 

прозорци с изглед към строителната площадка, но ползващи се за учебна дейност, 

ще се създаде недобра среда за провеждане на занятия. 

 По изискване – предложение за извършване на строителни операции по време на 

учебния процес 

- Участникът не е дал предложение за извършване на бетонови работи  по време на 

учебния процес, които са свързани с разполагане на тежки строителни машини и  

шумни операции и биха допринесли за нарушаване на учебните занятия. Това се 

отнася и за доставката на строителни материали.  

 По изискване - предложение за ПБЗ при варианти за основен ремонт на бул. „Дондуков“ 

в участъка от бул. “В. Левски“ до ул. “Кракра“ и на ул.“Кракра“ в участъка от 

бул.“Дондуков“ до бул.“Янко Сакъзов“ в периода на изпълнение на СМР 

- Участникът само е загатнал в текстовата част на предложения План по 

безопасност, че при затваряне на бул. “Дондуков“ строителната техника ще 
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минава по ул. “Кракра“, това е посочено и в схемата без извършване на планови 

ремонти по уличната мрежа. Няма добра обосновка за предложението. 

- Участникът няма разработен вариант на организация на строителната площадка 

при затваряне на ул.“Кракра“ в участъка от бул.“Дондуков“ до бул.“Янко 

Сакъзов“  

Според критериите за Оценка по показател „Мерки и изисквания 2 /линеен календарен 

график/ = Ф 1 + Ф2” участникът получава 4  /1+3/точки  

1.5. Забележки по фактор №1. Реалистично определяне на продължителността на отделните 

работи, балансирано разпределение на човешките ресурси във времето на изпълнение на 

договора и приложен код по СЕК на видовете работи – 1 точка 

 Участникът не е приложил верен код по номенклатурата на СЕК. 

- В част Конструктивна – изкопни работи за позиция: Натоварване и превоз на 

земни маси от механ. изкоп – 01.323 Натоварване на разкопана земна почва на 

транспорт с багер, е приложил код по СЕК 49.448 Натоварване на отпадъци, 

добити при разрушаване на сгради на камион ръчно. Събиране, натоварване и 

извозване на строителни отпадъци е съвсем друга позиция. 

- Уплътнен обратен насип-трошен камък или чакъл с вибрационен валяк на 

пластове от по 20 см. е приложен несъществуващ код по СЕК 20.041 

- Част Конструктивна - Изкопни работи, позиция: Изкоп-ръчен приложен е код по 

СЕК от кн. Външни водопроводи и канализации – 23.041 Изкоп ръчно с ширина 

до 1.2м. и дълбочина до 2м. в земни почви, по улици. За съответната позиция кн. 

Земни работи в строителството. 

 Участникът залага Фирмен анализ за по-голямата част от видовете рабата, за които има 

еднозначен код по номенклатурата на СЕК. 

- Фирмен анализ с норма 0,1500 ч/ч за позиция: Грундиране по бетонови елементи 

колони и шайби – код по СЕК 13.856 и съответната норма 0,2000 ч/ч. 
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- Фирмен анализ с норма 0,7400 ч/ч за позиция: Вътрешно боядисване с латекс 

трикратно по стени с вкл. полагане на грунд – код по СЕК 13.091 и 13.025 и 

съответната норма 0,8400ч/ч =(0,3600+0,3600)+0,1200. 

 Фирмената норма не дава реалистично определяне на продължителността на отделните 

работи. 

- Фирмен анализ с норма 1,15 за бр. по позиция Доставка и монтаж на PVC дограма 

със система петкамерни профили, троен стъклопакет – 230/205 см., при 

номенклатура по СЕК 17.401 и 12.101 и съответната норма 

=(1,04+0,52)+(0,29+0,29) = 2,1400 ч/ч за м2. Човекочасовете за този вид работа при 

реалистично определяне на продължителността е 141,26 човекочаса. Участника 

залага продължителност на изпълнението 21,00 човекочаса.  

- Всички позиции по изпълнението на Доставка и монтаж на PVC дограма със 

система петкамерни профили, троен стъклопакет са със същата норма и 

продължителността на изпълнението е 25 дни, докато при реалистично определяне 

е 80,17 дни. 

Оценка 1 точка получава участник който в техническото си предложение е изпълнил само две от всички 

изброените по-долу изисквания: 

 За всеки вид дейност е приложен верен съответен код от номенклатурата по СЕК актуализация 2013г.; за 

липсващи видове работи да се използва код по ТНС, УСН, или анализ от изпълнителя; 

 За всеки вид дейност е приложена съответната норма време и необходимата за това работна ръка, 

съответстваща на СЕК актуализация 2013г., доказваща продължителността на отделните СМР; 

 Към обяснителната записка, участникът е предложил графична част - диаграма на работната сила, 

краен срок за приемане на обекта като цяло. 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства напълно на предложения график, отразена 

е графично линията на средносписъчния състав на заетите в изграждането на обекта. 

1.6. Забележки по фактор №2. Фактор №2. Обяснителна записка, технологична 

последователност и хронологична приемственост на дейностите, съответствие на графика с 

технологичните ограничения за конкретните видове операции. – 3 точки. 

 Приложеният Линеен график е сбит, окрупнен по почти всички части от изпълнението 

на обекта. Не е спазено изискването от конкурсната документация - „Предложеният 
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линеен график отразява подробно всички видове дейности и работи по КСС и 

времетраенето на всяка една от тях“ 

 Окрупняването на Линейния график не дава възможност да се проследи вярната 

технологична последователност на строителните работи, както и вярно технологично 

време за изчакване между отделните видове работи. 

- Доставката и монтажът на Метална конструкция /конструкция за окачена фасада/ 

започва преди приключване Доставка и полагане на бетонова смес, което 

технологично не може да се изпълни. 

- Участникът „Планекс” ООД не е съобразил, че много от строително монтажните 

работи свързани с грубият строеж на обекта, както и разрушителни работи, ще се 

извършват в неучебни дни или след учебните занятия, което ще доведе до 

забавяне на изпълнението. Участникът не е предложил решение за извършване 

на СМР по време на учебния процес. 

1.2.2.4 Оценка 3 точки получава участник, който в техническото си предложение е изпълнил две от изброените по-

долу изисквания: 

 Предложеният линеен график отразява подробно всички видове дейности и работи по КСС и 

времетраенето на всяка една от тях; 

 Налице е напълно вярна технологичната последователност на строителните работи, графикът отразява 

всички видове дейности и работи по КСС, вярно технологично време за изчакване между отделните 

видове работи; 

 Участникът е разработил обяснителна записка, графична част към нея, съдържаща време за 

подготовка, срокове за извършване на отделните етапи на СМР , 

 В обяснителната записка, участникът подробно аргументирал продължителност на всяка една 

дейност от предмета на поръчката. 

 Участникът е съобразил изпълнението на всичките видове СМР с провеждането на учебният процес. 

Оценката на „ПЛАНЕКС” ООД по  техническо предложение /П1/ М1 + М2 е 9 точки  

Оценката на „ПЛАНЕКС” ООД по предложение срок за изпълнение /П3/ 390 календарни дни 

е /П3/ е 3.85 точки  

Оценката на „ПЛАНЕКС” ООД по  гаранционен срок 10години /П4/ е 5 точки. 
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VІІ.2.Участник №2 „РАДМИ 90” ООД 

2.1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец 

№2; 

2.2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 450 календарни дни    

2.3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  

 

Оценка на техническо предложение на участник. 

Общо по показали П1 /М1+М2/ +П3 + П4 = 29.33 точки 

Точките по показател техническо предложение се разпределят както следва:          (П1) = 

М1 + М2, където М1 е „Мерки и изисквания 1“, а М2 е „Мерки и изисквания 2“. 

Според критериите за  Оценка по показател „Мерки и изисквания 1” участникът 

получава – 5 точки  

2.4.Забележки по показател „Мерки и изисквания 1” 

 По изискване - преместване на съществуващи огради пречещи на изпълнението на 

пълното СМР 

- Участникът не е съобразил, че ще се извършват строителни работи свързани с 

укрепването на стълбището разположено пред централния вход на сградата, 

което според предложения план по част ПБЗ остава извън строителната площадка 

/част Конструктивна чертеж 3А/. 

 По изискване – предложение за ПБЗ при варианти за основен ремонт на бул. “Дондуков“ 

в участъка от бул. “В. Левски“ до ул. “Кракра“ и на ул. “Кракра“ в участъка от бул. 

“Дондуков“ до бул. “Янко Сакъзов“ в периода на изпълнение на СМР. 

- Участникът само е загатнал в текстовата част на предложения План по 

безопасност, по кои улици може да пренасочи движението на строителната 

техника и преминаване през двора на училището. Предложените текстови мерки 

не са доказани графично, за да се прецени нивото на безопасност,  както е 

изискано в документацията на конкурса. 
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Предложените мерки за обезопасяване на дворното пространство и ограничаване 

достъпа на ученици до строителната площадка са подробно обяснени. Предвидена е и 

защита на фасадите с изглед  към обекта. 

Според критериите за Оценка по показател „Мерки и изисквания 2 /линеен календарен 

график/ = Ф 1 + Ф2” участникът получава – / 1+15/ = 16 точки  

2.5.Забележки по фактор №1. Реалистично определяне на продължителността на отделните 

работи, балансирано разпределение на човешките ресурси във времето на изпълнение на 

договора и приложен код по СЕК на видовете работи – 1 точка.  

 

 Участникът не е приложил верен код по номенклатурата на СЕК и съответно 

приложената норма време не дава реалистично определяне на продължителността на 

отделните СМР. 

 За позиция: Доставка и полагане подложен бетон С12/15, е приложен код по СЕК 

04.162 Доставка и полагане на армиран бетон клас В12.5 с автобетонпомпа за 

плочи при конструкции с греди с Нвр. 0,7500 ч/ч, който не отговаря на класа на 

бетона в проектната документация С12/15 = В15 и вида работа за основи и 

фундаменти. Правилният код по СЕК е 04.067 с Нвр. – 1,3995 ч/ч. Съответно 

нормата е занижена. 

 За позиция: Доставка и полагане бетон фундаменти C25/30, W0.6, е приложен код 

по СЕК 04.161 Доставка и полагане на армиран бетон клас В10 с автобетонпомпа 

за фундаменти с Нвр. 0,6370, който не отговаря на класа на бетона в проектната 

документация С25/30 = В30. Правилният код по СЕК е 04.069 с Нвр. – 1,3995 ч/ч. 

Съответно нормата е занижена. 

 За позиция: Доставка и полагане бетон колони и шайби C25/30, е приложен код 

по СЕК 04.163 Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с автобетонпомпа 

за колони, греди, и подобни и СЕК 04.164 Доставка и полагане на армиран бетон 

клас В15 с автобетонпомпа за армирани стени и прегради с осреднена норма 

1,49825. Класа на бетона не отговаря на проектната документация С25/30 = В30. 
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Правилният код по СЕК е 04.078 с Нвр. – 1,7165 ч/ч. Съответно нормата е 

занижена.  

 За позиции: Доставка и полагане бетон плоча, стълби и греди С20/25 – за всички 

коти, е приложен код по СЕК 04.162 Доставка и полагане на армиран бетон клас 

В12.5 с автобетонпомпа за плочи при конструкции с греди и СЕК 04.079 Доставка 

и полагане на армиран бетон клас В20 с автобетонпомпа за стълбища с осреднена 

норма 2,0470. Класа на бетона не отговаря на проектната документация С20/25 = 

В25. Правилният код по СЕК е 04.135; 04.080; 04.078 с осреднена Нвр. – 2,1322 

ч/ч.  

 За позиция: Укрепване на носещ тухлен зид 38см., съгл. проект ПБЗ - дървени 

талпи, заковани към вертикални опори и двойни подкоси, стабилизирани чрез 

надлъжни греди, е приложен код по СЕК 01.123 Неплътно укрепване и 

разкрепване на изкоп с шир. До 6м. и дълбочина до 2-4м. в земни почви. Кодът 

не отговаря на вида работа, правилният код по СЕК 02.845 Направа и разваляне 

на кофраж за стени, при ремонти с Нвр.- 1,9200 ч/ч. 

 За позиция: Бетонова замазка 5см. /за полагане на хидроизолация/ на кота -1.02, 

участникът залага код по СЕК 11.221; 11.222 Пердашена циментова замазка 1,5 

см. и 2см. по подове, тераси, покриви и др. с норма 1,1400 ч/ч или съответно 64,13 

човекодни. Неправилно заложено изпълнение с грешен код и занижена норма. 

Правилният код по СЕК 04.008 с Нвр. 1,8185, и при реалистично определяне на 

заложените в настоящата документация СМР със съответните материали и код по 

СЕК, продължителността на изпълнението е 102,29 човекодни. 

 За позиции:  

- Доставка и монтаж на стъклена витрина, алуминиева с еднокрила врата, 

брава тип "антипаник", самозатваряща се, димоуплътнена - 130/300 см. 

- Доставка и монтаж на стъклена витрина, алуминиева с еднокрила врата и 

гише - 245/250 см. 

- Доставка и монтаж на стъклена витрина, алуминиева с два броя еднокрили 

врати -  520/300 см. 
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- Доставка и монтаж на стъклена витрина, алуминиева с двукрила врата, 

брава тип "антипаник", самозатваряща се, димоуплътнена. 385/275 см. 

Участникът е приложил код по СЕК 17.401 Доставка и монтаж на алуминиеви 

прозорци-обикновен тип с Нвр.1,56 за БРОЙ в СЕК е за КВ.М. За изпълнението 

на тези позиции сумарно участникът залага за 1.85 човекодни. Правилният код 

по СЕК 14.022 с Нвр. 7,2000 за кв.м., при реалистично определяне на заложените 

в настоящата документация СМР и код по СЕК, продължителността на 

изпълнението е 51,48 човекодни.  

1.2.1.3 Оценка 1 точка получава участник който в техническото си предложение е изпълнил само две от всички 

изброените по-долу изисквания: 

 За всеки вид дейност е приложен верен съответен код от номенклатурата по СЕК актуализация 2013г.; за 

липсващи видове работи да се използва код по ТНС, УСН, или анализ от изпълнителя; 

 За всеки вид дейност е приложена съответната норма време и необходимата за това работна ръка, 

съответстваща на СЕК актуализация 2013г., доказваща продължителността на отделните СМР; 

 Към обяснителната записка, участникът е предложил графична част - диаграма на работната сила, 

краен срок за приемане на обекта като цяло. 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства напълно на предложения график, отразена 

е графично линията на средносписъчния състав на заетите в изграждането на обекта. 

2.6. Забележки по фактор №2. Фактор №2. Обяснителна записка, технологична 

последователност и хронологична приемственост на дейностите, съответствие на графика с 

технологичните ограничения за конкретните видове операции. – 15 точки 

 Участникът не се е съобразил с вярната технологична последователност на строителните 

работи, като графикът отразява всички видове дейности и работи по КСС, но липсва 

вярно технологично време за изчакване между отделните видове работи. 

 Полагане бетон за колони и шайби от 26.05.16 до 01.06.16г. Кофраж колони и 

шайби от 09.05.16г до 06.06.16г., полагане на бетон приключва 5 дни преди 

приключване на кофражни работи на колони и шайби. Невярна технология при 

изпълнение на СМР.  

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 
  www.so-oborishte.com Страница 20 от 35 

 Полагане на Модули S140 от 05.09.16г до 12.09.16г. Доставка и полагане бетон 

плоча, стълби и греди за всички коти приключва до 05.09.16г. Не е преценена 

технологията при СМР. Модули S140 са част от армировката на плочите. 

 Направа на обратен насип започва на 06.07.16г. до 28.07.16г. Уплътнен обратен 

насип започва 28.07.16г. до 03.08.16г. Не е спазена технологичната 

последователност. 

 Топлоизолация и Хидроизолация на фундаменти започват от 16.09.16г. и 

приключват на 04.10.16г. Направа на обратен насип приключва 03.08.16г. Не е 

спазена технологичната последователност. 

 Изпълнение на холкер с включено лепило за кота -1.02 започва на 18.01.17г. до 

19.01.17г. и е предвидено да се изпълни след Доставка и монтаж на винилова 

настилка с включено лепило - Кота -1.02, която започва на 12.01.17г. до 18.01.17г. 

Изпълнението на холкер за всички коти е заложено технологично след монтаж на 

винилова настилка. Не е спазена технологичната последователност. 

 Доставка и монтаж на електрически асансьор, предвидено да се изпълни от 

14.12.16г. до 23.12.16г. Изравнителна циментова замазка до 5см. приключва на 

31.01.17г. Доставка и монтаж на плочки гранитогрес във фоайета, ст. площадки и 

др. започват на 29.12.16г. Не е спазена технологичната последователност. 

 Монтажът на слънце защитните панели по фасадната дограма започват 

24.11.2016г., технологично е заложено преди обръщане около прозорци с 

топлоизолация и минерална мазилка – започва 30.12.16г. 

 Доставка и монтаж на теракот в санитарни помещения започва приключва 

10.01.17г.; Изравнителна циментова замазка до 5см. приключва 31.01.17г., преди 

монтаж на подови сифони 07.02.17г. 

1.2.2.2 Оценка 15 точки получава участник, който в техническото си предложение е изпълнил пет от изброените 

по-долу изисквания: 

 В предложената обяснителна записка участникът е разработил пълно и детайлно описание на 

организация и план за работа, съобразени със спецификата на обекта на настоящата обществена 

поръчка; 
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 Предложеният линеен график отразява подробно всички видове дейности и работи по КСС и 

времетраенето на всяка една от тях; 

 Налице е напълно вярна технологичната последователност на строителните работи, графикът отразява 

всички видове дейности и работи по КСС, вярно технологично време за изчакване между отделните 

видове работи; 

 Участникът е разработил обяснителна записка, графична част към нея, съдържаща време за 

подготовка, срокове за извършване на отделните етапи на СМР; 

 В обяснителната записка, участникът подробно аргументирал продължителност на всяка една 

дейност от предмета на поръчката; 

 Участникът е съобразил изпълнението на всичките видове СМР с провеждането на учебния процес. 

Оценката на „РАДМИ 90” ООД по техническо предложение/ П 1 / = М1 + М2 = 21 точки. 

Оценката на „РАДМИ 90” ООД по предложение срок за изпълнение 450 календарни дни е / 

П3 / е 3.33 точки  

Оценката на „РАДМИ 90” ООД по гаранционен срок 10години /П4/ е 5 точки. 

VІІ.3.Участник №3 ДЗЗД „БАТПЕЛ-ВАЛМЕКС”  

3.1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец 

№2; 

3.2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 300 календарни дни    

3.3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  

 

Оценка на техническо предложение на участник 

Общо по показали П1 /М1+М2/ +П3 + П4 = 18.00 точки 

Точките по показател техническо предложение се разпределят както следва:                (П1) 

= М1 + М2, където М1 е „Мерки и изисквания 1“, а М2 е „Мерки и изисквания 2“. 

Според критериите за Оценка по показател „Мерки и изисквания 1” участникът 

получава – 1 точка  

3.4.Забележки по показател „Мерки и изисквания 1” 

 По изискване - преместване на съществуващи огради пречещи на изпълнението на 

пълното СМР 
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 Участникът не е съобразил, че ще се извършват строителни работи свързани с 

укрепването на стълбището разположено пред централния вход на сградата, което 

според предложения план по част ПБЗ остава извън строителната площадка /част 

Конструктивна чертеж 3А/; 

 По изискване – монтаж на нови временни огради, отделящи строителната площадка от 

останалия двор 

 При така разработена и приложена схема на ситуационен строителен план на 

участника, се вижда, че оградата отделяща строителната площадка от дворното 

пространство остава незатворена, което не осигурява безопасност на децата;  

 По изискване – затваряне на съществуващи врати и прозорци за предотвратяване на 

достъп до строителна площадка 

 Участникът не е посочил мерки за обезопасяване на прозорци с изглед към 

строителна площадка, както и мерки за затваряне на врати водещи към зоната в 

която ще преминават строителни машини. 

 По изискване – предложение за ПБЗ при варианти за основен ремонт на бул.”Дондуков” 

в участъка от бул.“Левски” до ул.”Кракра” и на ул.”Кракра” в участъка от 

бул.”Дондуков” до бул.”Янко Сакъзов”в периода на изпълнение на СМР 

 Участникът не е предложил решения за организиране на строителната площадка 

при затваряне за планов ремонт на горепосочените улици. 

 Предложените мерките за безопасност не са пълни, налични са големи пропуски при 

предприетите мерки за безопасност на изпълнение на СМР са съобразени с протичането 

на учебните занимания. 

Според критериите за Оценка по показател „Мерки и изисквания 2 /линеен календарен 

график/ = Ф 1 + Ф2” участникът получава – / 1+6/ = 7 точки  

3.5. Забележки по фактор №1. Реалистично определяне на продължителността на отделните 

работи, балансирано разпределение на човешките ресурси във времето на изпълнение на 

договора и приложен код по СЕК на видовете работи – 1 точка 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 
  www.so-oborishte.com Страница 23 от 35 

 Участникът не е приложил вярна норма време, съответстваща на приложения код по 

номенклатурата на СЕК. Не дава реалистично определяне на продължителността на 

отделните работи. 

 Липсва код и норма по СЕК 12. Стъкларски работи 12.101 Монтиране на 

стъклопакет с норма 0,29+0,29=0,58 ч/ч за м2. Не дава реалистично определяне 

на продължителността на отделните работи, и участникът залага норма 7,3554 за 

бр. по позиция Доставка и монтаж на PVC дограма със система петкамерни 

профили, троен стъклопакет – 230/205 см., при номенклатура по СЕК 17.401. 

Човекочасовете за този вид работа при реалистично определяне на 

продължителността е 141,26 човекочаса. Участника залага продължителност на 

изпълнението 102,98 човекочаса.  

 Всички позиции по изпълнението на Доставка и монтаж на PVC дограма със 

система петкамерни профили, троен стъклопакет са със различна/фирмена/ норма 

за бр., която не отговаря на приложения код по СЕК и продължителността на 

изпълнението е 58,44 дни, докато при реалистично определяне е 80,17 дни. 

 Норма 1,67 за Доставка и полагане бетон плоча, стълби и греди К+2.33 С20/25 с 

код по СЕК 04.135; 04.080; 04.078 и норма =2,1322ч/ч  /средноаритметично/. 

Човекочасовете за този вид работа при реалистично определяне на 

продължителността е 170,58 човекочаса. Участника залага продължителност на 

изпълнението 133,60 човекочаса.  

 Всички позиции по изпълнението на Доставка и полагане бетон плоча, стълби и 

греди са със същата норма и продължителността на изпълнението е 81,84 дни, 

докато при реалистично определяне е 104,47 дни. 

 За позиция Направа на обратен насип – земни маси на депо, участникът залага 

само код по СЕК 01.353 Разриване с булдозер на земни маси или засипване на 

изкопи до 40м при нормални условия. Не е съобразено технологичното 

изпълнение на обратния насип и съответно липсва разстилане на земна маса и 

трамбоване на разстлана земна маса след механизация, което  е технологично 

заложено в направата на обратен насип. Липсват кодове по номенклатурата на 

СЕК 01.061; 01.071 и съответната норма 0,906+0,479= 1,3850 ч/ч. Участникът не 
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залага всички видове работа, съответните кодове по СЕК и норма за Работник 01-

1 и 01-2, с което спестява от реалистичното определяне на продължителността на 

изпълнението, което е 125,52 човекодни. 

 За позиция Бетонова замазка 5см. /за полагане на хидроизолация/ кота-1.02, 

участникът залага код по СЕК 11.223 Пердашена циментова замазка 2,5 см. по 

подове, тераси, покриви и др. с норма 36 човекодни. Неправилно заложено 

изпълнение с грешен код и занижена норма. При реалистично определяне на 

заложените материали и код по СЕК, продължителността на изпълнението е 

102,29 човекодни. 

 За позиция: Укрепване на носещ тухлен зид 38см., съгл. проект ПБЗ - дървени 

талпи, заковани към вертикални опори и двойни подкоси, стабилизирани чрез 

надлъжни греди, е приложен код по СЕК 01.123 Неплътно укрепване и 

разкрепване на изкоп с шир. До 6м. и дълбочина до 2-4м. в земни почви. Кодът 

не отговаря на вида работа, правилният код по СЕК 02.845 Направа и разваляне 

на кофраж за стени, при ремонти с Нвр.- 1,9200 ч/ч. 

 По гореописаните точки, участникът има занижена норма време, при което посочения 

срок за пълни СМР не е реален и диаграмата на работната ръка е вярна за посочения 

график, но не кореспондира с реално заложените операции. За определени позиции има 

заложени само МСМ, липсва заложена работна ръка, която съпътства дейности с 

механизация. 

1.2.1.3 Оценка 1 точка получава участник който в техническото си предложение е изпълнил само две от всички 

изброените по-долу изисквания: 

 За всеки вид дейност е приложен верен съответен код от номенклатурата по СЕК актуализация 2013г.; за 

липсващи видове работи да се използва код по ТНС, УСН, или анализ от изпълнителя; 

 За всеки вид дейност е приложена съответната норма време и необходимата за това работна ръка, 

съответстваща на СЕК актуализация 2013г., доказваща продължителността на отделните СМР; 

 Към обяснителната записка, участникът е предложил графична част - диаграма на работната сила, 

краен срок за приемане на обекта като цяло. 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства напълно на предложения график, отразена 

е графично линията на средносписъчния състав на заетите в изграждането на обекта. 
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3.6. Забележки по фактор №2. Фактор №2. Обяснителна записка, технологична 

последователност и хронологична приемственост на дейностите, съответствие на графика с 

технологичните ограничения за конкретните видове операции. – 6 точка 

 Участникът не се е съобразил с вярната технологична последователност на строителните 

работи, като графикът отразява всички видове дейности и работи по КСС, но липсва 

вярно технологично време за изчакване между отделните видове работи. 

 Кофраж на колони и шайби започва на ден 12, преди доставка и полагане на 

бетон фундаменти на ден 28. Невярна технология при изпълнение на СМР.  

 Кофраж  на кота +7.15 започва на ден 42, преди приключване на доставка и 

полагане на бетон за кота +2.33 на ден 42. Съответно и за кота +10.75 и +14.35, 

кофражът започва на ден 63 и ден 77, преди приключване на доставка и полагане 

на бетон за кота +7.15 на 63ден и кота +10.75 на ден 77.  

 Полагане бетон за колони и шайби приключва на ден 38. Кофраж колони и шайби 

приключва на 82 ден, което е с 44 дни преди приключване на кофражни работи 

на колони и шайби. Невярна технология при изпълнение на СМР.  

 Участникът е предвидил Доставка и монтаж метална конструкция /окачена 

фасада/ от 13ден до 20ден – технологично не може да бъде изпълнена преди 

завършване на груб строеж и Доставка и полагане на бетон – от 11 ден до 92 ден. 

 Зидариите в линейния график започват преди технологичното време за съхнене 

на бетона и декофриране на съответната кота. Доставка и полагане бетон плоча, 

стълби и греди К+2.33 е предвидено за ден 42, а зидарии на кота -1.02 за ден 45. 

Технологично време за изчакване между отделните видове работи не спазено за 

всички коти.  

 Доставка и монтаж на PVC дограма приключва 95 ден, преди започване и 

приключване на зидарии кота +10.80 /от 98 до 107 ден/. 

 Неправилно заложено Изпълнение на холкер – покрив, технологично заложено 

след Армирана цим. замазка - 3см. 

 Монтаж на водосборни казанчета преди завършване на фасадни работи. 
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 Неправилно заложено изпълнение за Доставка и полагане на ламаринена 

обшивка на делатационна фуга между двете сгради – преди топло и 

хидроизолация на покрив. 

 Изпълнение на фина гипсова шпакловка технологично се изпълнява след 

Изпълнение на машинна гипсова мазилка – неправилна технологична 

последователност. 

 Изпълнение на Тухлени стени 25 см. на вароцим. р-р - Кота +7.20 започват на 85 

ден, Изравнителна циментова замазка до 5см., вкл. грунд  на Кота +7.20 – 

заложено да се изпълни на73 ден. Технологичната последователност не е вярна.  

 Изпълнение на Тухлени стени 25 см. на вароцим. р-р - Кота +10.80 започват на 

98 ден, Изравнителна циментова замазка до 5см., вкл. грунд  на Кота +10.80 

започва на ден 80, както и Изпълнение на холкер с включено лепило - Кота +10.80 

- 86 ден. Неправилна технологична последователност. 

 Бетонови работи приключват на 92 ден, заложено полагане на вертикален 

водопровод на 93 ден, и преди приключване на зидарии -107 ден. 

 Поставяне на первази вътрешни  от 121 ден до 122ден, преди изпълнение на 

машинна гипсова мазилка започва от 145 ден, и преди латекс започва 171 ден. 

 Доставка и монтаж на вътрешна дограма приключва на 107 ден, преди подова 

настилка от гранитогрес – започва 129 ден. 

 Доставка и монтаж на електрически асансьор приключва на ден 114, преди 

подова настилка от гранитогрес – започва 129 ден 

 Монтажът на разклонителни кутии приключва ден 94, преди зидарии 107 ден. 

 Полагане на всички кабели приключва преди зидарии. 

 Направа на ревизионни отвори преди монтаж на гипскартон на конструкция 

 Неправилна технологична последователност по част ОВИ-монтажът предшества 

доставката. 

 Неправилна технологична последователност при полагане на гофрирани тръби 

по част ОВИ – започва ден 142 до 159. Изравнителна циментова замазка 

приключва 85 ден, подова настилка гранитогрес приключва 141 ден.  
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 Има несъответствие между изработената обяснителна записка и приложените видове 

работа в линейния график. Участникът не е запознат с Етапността при изпълнението на 

настоящия проект и в обяснителната записка описва технологично изпълнение 

предвидено за Етап 1Б – корпус 2 и 3.  

1.2.2.4 Оценка 6 точка получава участник, който в техническото си предложение е изпълнил три от изброените по-

долу изисквания: 

 Предложеният линеен график отразява подробно всички видове дейности и работи по КСС и 

времетраенето на всяка една от тях; 

 Налице е напълно вярна технологичната последователност на строителните работи, графикът отразява 

всички видове дейности и работи по КСС, вярно технологично време за изчакване между отделните 

видове работи; 

 Участникът е разработил обяснителна записка, графична част към нея, съдържаща време за подготовка, 

срокове за извършване на отделните етапи на СМР; 

 В обяснителната записка, участникът подробно аргументирал продължителност на всяка една 

дейност от предмета на поръчката; 

 Участникът е съобразил изпълнението на всичките видове СМР с провеждането на учебния процес. 

 

Оценката на ДЗЗД „БАТПЕЛ-ВАЛМЕКС” по техническо предложение/П 1/ = М1 + М2 = 8 

точки. 

Оценката на ДЗЗД „БАТПЕЛ-ВАЛМЕКС” по предложение срок за изпълнение 300 

календарни дни е /П3/ е 5 точки  

Оценката на ДЗЗД „БАТПЕЛ-ВАЛМЕКС” по гаранционен срок 10 години /П4/ е 5 точки. 

 

На база направените констатации комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

VІІІ. Допуска до отваряне на плик №3 – „Предлагана цена”  участниците: 

- „Планекс” ООД 

- „Радми 90” ООД; 

- ДЗЗД „БатПел-Валмекс”  

 

ІХ. Отварянето на ценовите оферти да се извърши от 11:00 часа на 25.01.2016г. на бул. 

„Мадрид” №1, ет.2, ст.6, заседателна зала. 
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Х. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, да бъде 

публикувано на сайта на СО-район „Оборище”, раздел „Профил на купувача”. 

 

На 19.01.2016г. на електронна страница на СО-район „Оборище“ – www.so-oborishte.com бе 

публикувано съобщение за мястото, датата и часа на отварянето и оповестяване на ценовите 

предложения, придружено от оценка по останалите показатели на техническото предложение. 

Съобщението е изпратено и по факсове на участниците посочили в документацията си факс 

номер, а при липсата на посочен факс по електронна поща. 

 

На 25.01.2016г. от 11:00 часа в изпълнение на Решение № ІХ от протокола на комисията, 

назначена със Заповед № РД-09-184/18.11.2015г. изменена със Заповед №РОБ-16-РД-09-

13/21.01.2016г., продължи своята работа с отварянето на ценовите оферти (Плик №3) на 

допуснатите участници. 

 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Теодора Димитрова Киризиева - упълномощен представител на „Планекс” ООД;  

2. Димитър Иванов Милев - упълномощен представител на „Радми 90“ ООД. 

 

Преди да пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения, комисията съобщи 

на присъстващия представител резултатите от оценяването на офертите по показатели 

„техническо предложение“, „срок на изпълнение“ и „гаранционен срок“. 

По реда на подаване на офертите, бяха обявени предложените от допуснатите участници цени, 

както следва: 

1. „Планекс” ООД -  1 499 940, 71 лева (един милион четиристотин деветдесет и девет 

хиляди деветстотин и четиридесет лева и седемдесет и една стотинки)  без ДДС с включени 

10% непредвидени разходи или  1 799 928,85 лева (един милион седемстотин деветдесет и 

девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки)  с ДДС.  

1.1.Елементи на ценообразуване: 

 - часова ставка (не по-малка от минималната часова ставка в отрасъл „Строителство”) – 4,25 

лв.;  

- допълнителни разходи върху труда (не по – малък от 40%) – 50% 

- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) - 8%  
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- печалба (не по-малко от 1%) -5%. 

2. „Радми 90” ООД - 1 498 942, 42 лева (един милион четиристотин деветдесет и осем 

хиляди деветстотин четиридесет и два лева и четиридесет и две стотинки)  без ДДС с 

включени 10% непредвидени разходи или 1 798 730,90 лева (един милион седемстотин 

деветдесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева и деветдесет стотинки)  с ДДС.  

2.1. Елементи на ценообразуване:  

- часова ставка (не по-малка от минималната часова ставка в отрасъл „Строителство”)  – 7,80 

лв.  

- допълнителни разходи върху труда (не по – малък от 40%) - 40% 

- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) - 1%  

- печалба (не по-малко от 1%) -1%. 

3.ДЗЗД „БатПел-Валмекс” - 1 497 225, 27 лева (един милион четиристотин деветдесет и 

седем хиляди двеста двадесет и пет лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС с включени 

10% непредвидени разходи или 1 796 670,32 лева (един милион седемстотин деветдесет и 

шест хиляди шестстотин и седемдесет лева и тридесет и две стотинки)  с ДДС.  

3.1. Елементи на ценообразуване:  

- часова ставка (не по-малка от минималната часова ставка в отрасъл „Строителство”)  – 3,50 

лв. 

- допълнителни разходи върху труда (не по – малък от 40%) – 60% 

- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) - 6%  

- печалба (не по-малко от 1%)  -8%. 

 

На закрито заседание комисията продължи работа си с подробно разглеждане на 

представените в „Плик №3“ документи на участниците и констатира, че участниците „Планекс” 

ООД, Радми 90” ООД и ДЗЗД „БатПел-Валмекс” са представили всички необходими документи 

съгласно документацията за участие и отговарят на законовите изисквания и изискванията на 

възложителя. 

  

Комисията пристъпи към преценка по чл.70 от ЗОП на съдържащите се в плик №3 предложения 

на участниците с числово изражение, което подлежи на оценяване и констатира следното: - 

предложените от участника Радми 90“ ООД в Приложение 3.1 към ценовото предложение, 
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елементи на ценообразуване - „доставно - складови разходи“ – 1% и „печалба“ за допълнително 

възлагани непредвидени строително-монтажни работи, както и за предложението на ДЗЗД 

„БатПел-Валмекс“ елемент на ценообразуване „часова ставка“ – 3.50 лева, за допълнително 

възлагани непредвидени строително-монтажни работи. Комисията констатира, че 

предложените елементи на ценообразуване са с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на съответните предложения на останалите оферти по същите показатели за 

оценка.  

 

Във връзка с направените констатации  на основание чл.70, ал.1 от ЗОП, комисията взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

ХІ. Да се изиска в срок от три работни дни, считано от датата на уведомяването, подробна 

писмена обосновка за начина на формиране на посочените в предложените ценови 

предложения, елементи на ценообразуване от Радми 90“ ООД, за „доставно - складови разходи“ 

– 1% и „печалба“ за допълнително възлагани непредвидени строително-монтажни работи, 

както и  от  ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ за начина на формиране на посоченият елемент на 

ценообразуване -  „часова ставка“ – 3.50 лева. 

ХІІ. Участниците да представят в срок 3 (три) работни дни, считано от датата на 

получаване на искането за това, в запечатан, непрозрачен плик (върху плика се посочва: 

участник, адрес за коресподенция, телефон, факс и електронен адрес, наименование на 

поръчката и надпис „писмена обосновка по чл.70, ал.1 от ЗОП в рамките на работното време на 

деловодството на СО-район „Оборище” – до 16:30 на 01.02.2016г. Участниците да бъдат 

уведомен чрез изпращане на писмено уведомления по факс, а при непредставени данни за факс 

от участник – по електронна поща. След изтичане на срока за представяне на обосновките, 

комисията да се събере за тяхното разглеждане. 

 

В изпълнение на чл. 70, ал.1 от ЗОП и Решение № ХІ по Протокол №2, с писма с изх.№ 

РОБ16-ТД26-56/1/27.01.2016г. до ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ и изх.№ РОБ16-ТД26-

56/2/27.01.2016г. до  Радми 90“ ООД е отправено искане за представяне на писмена обосновка 
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за формиране на посочените в ценовите предложения на участниците елементи на 

ценообразуване.  

В определеният срок бяха представени в допълнителен запечатан плик от участниците, както 

следва: писмена обосновка по чл.70, ал.1 от ЗОП от ДЗЗД „БатПел-Валмекс“, с вх.№ .№ РОБ16-

ТД26-56/3/28.01.2016г., постъпил в 16:18 часа и писмена обосновка по чл.70, ал.1 от ЗОП от 

„Радми 90“ ООД с вх.№ .№ РОБ16-ТД26-56/4/01.02.2016г., постъпил в 15:25 часа 

След изтичане на срока за представяне на писмените обосновки до 16:30ч. на 

01.02.2016г. вкл., на 02.02.2016г. от 11:00ч. на закрито заседание комисията продължи своята 

работа с подробното разглеждане на представените обосновки от участниците.  

Участникът ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ е представил подробна писмена обосновка, в която е 

изложил благоприятни условия относно начина на формиране на предложената часова ставка – 

3.50 лв. Посочил е, че ДЗЗД „БатПел-Валмекс“ е консорциум между „БатПел“ ЕООД и 

„Валмекс“ ЕООД, които са строителни фирми с много добри материални бази, квалифициран 

и опитен персонал. Строителните екип са доказан опит и професионализъм и са осигурени с 

всякаква добра техника с отлична производителност и технически инструменти, в следствие на 

което редовно преизпълняват нормите на СЕК. Отличните материални бази и техническа 

обезпеченост и на двете дружества в консорциума възвръщат инвестициите с висока 

производителност. Това им дава възможност да ценообразуват по нормите на СЕК с ниска 

часова ставка. При подаване на офертата и минимална работна заплата за страната от 380 лв. 

(от 01.07.2015г.) в сектор „Строителство“ минималния осигурителен доход за квалифицирани 

работници е 540 лв. т.е. часова ставка -3.14 лв. От 01.01.2016г. при минимална работна заплата 

за страната 420 лв. в сектор „Строителство“ минималния осигурителен доход за квалифицирани 

работници е 580 лв., т.е. часова ставка – 3,37 лв.  

 

Предвид изложеното комисията приема представената обосновка, тъй като са налице 

обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия за участника при 

изпълнението на обществената поръчка по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.  

Участникът „Радми 90“ ООД е представил подробна писмена обосновка за начина на 

формиране на посочените в ценовото предложение елементи на ценообразуване „доставно-

складови разходи“-1% и „печелба“ – 1% за допълнително възлагани непредвидени строително-
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монтажни работи. Участникът е посочил, че в структурата си доставно-складовите разходи 

съдържат два елемента: - транспортни разходи за доставка на материали и разходи по 

съхранение на приобектов склад. Фирмата е установила договорни контакти с доставчици на 

материали на преференциални цени, с доставка на материали на обекти без заплащане на 

транспортните услуги и изпълнението на товаро-разтоварните работи на строителните 

материали. Участникът има сключен рамков договор за доставка на строителни материали с 

най-голямата строителна борса в гр. София. Доставените материали ще бъдат влагани директно 

при изпълнението на допълнително възлаганите непредвидени строително-монтажни работи на 

обекта, което ще доведе до икономия на средства за съхранение и складиране на тези 

материали, с което ще се избегне реализиране на допълнителни разходи за запасяване с 

материали (складова наличност) и свързаните с него разходи по съхранение на материалите и 

заплащането на складов работник.  

За елемент на ценообразуване – „печалба“  участникът е посочил, че със заложеният минимален 

процент на печалба отчита факта, че СМР ще се извършват в учебно заведение,  т.е. обект със 

социално значение за гражданите и Столична община. При залагането на минимален процент 

на печалба в размер на 1% „Радми 90“ ООД ще постигне икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка. 

Подходът при изпълнението на строителните дейности от дружеството се базира на специално 

създадена методология за управление на подобни социални обекти, базирайки се на постоянно 

наблюдение на работещите единици, постоянна информация за текущото им състояние 

(натовареност, трудности, проблеми и при нужда осигуряване на допълнителни ресурси – 

човешки, материални и др.), анализ на получената информация и вземането на правилни 

решения за изпълнението на проекта.  

Предвид изложеното комисията приема представената обосновка, тъй като са налице 

обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия за участника  и 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл.70, ал.2, т.2, т.3 и т.4 

от ЗОП.  

 

Предвид направените констатации комисията взе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

ХІІІ. Допуска до оценка по показателя „Предлагана цена“ офертите на „Планекс” ООД, Радми 

90” ООД и ДЗЗД „БатПел-Валмекс”. Оценките на участниците по показателя цена са поместени 

в таблицата по-долу. 

  

№ Участник  Предложена 

цена с лева в 

ДДС 

точки Оценка „елементи 

на 

ценоообразуването“ 

   По Т.А1.2. 

Общо точки 
Т.А1+ТА1.2. 

1. „Планекс” 

ООД 

 1 799 928,85 

лв. 

49.91т. 2.77 т. 52.68 т. 

2. Радми 90” 

ООД 

1 798 730,90 лв. 49.94т. 3.90 т. 53.84 т. 

3. ДЗЗД 

„БатПел-

Валмекс” 

1 796 670,32 лв. 50.00т. 2.96 т. 52.96 т. 

 

 

На основание чл.71, ал.3 от ЗОП комисията класира участниците , както следва: 

 

№ Участник  Точки по 

показател 

„Предложена 

цена” 

П2 

Точки по 

показател 

„Техническо 

предложение

“ 

П1 (М1+М2) 

Точки по 

показател 

„Срок за 

изпълнение 

на 

поръчката” 

П3 

Точки по 

показател 

„Гаранционен 

Срок” П4 

Общо 

П1+П2

+П3+ 

П4 

1. „Планекс” ООД 52.68 т. 9 3.85 5.00 70.53 т. 

2. „Радми 90” ООД 53.84 т. 21 3.33 5.00 83.17 т. 

3. „ДЗЗД „БатПел-

Валмекс” 

52.96 т. 8 5.00 5.00 70.96 т. 

 
 

В таблица – Приложение №2 са представени оценките на участниците по показателите: „цена 

за изпълнение“, подпоказател „елементи на ценообразуване”, „техническо предложение”, „срок 

за изпълнение” и „гаранционен срок”. 
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Приложения: Приложение №1 – таблица, Приложение № 2 – таблица и протокол за особено 

мнение на инж. В. Влахов, инж. М. Александрова, арх. А. Стоева и л.алх. П. Ботева. 

 

Настоящия протокол е съставен 08.02.2016г. и подписан в два екземпляра.  

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва: 

 

Предал:        Приел:  
 

Председател:       Възложител: 
инж.В. Влахов /П/ с особено мнение    В. Цолов____/П/______ 

гл. инженер, отдел ИИБЕ, СО- район „Оборище”          Кмет на СО-район „Оборище” 

 

      

Членове: 

2.  инж. Велка Стоименова ____________/П/______________ 

           главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

3. Йолита Тодорова ____________/П/______________ 

     началник отдел ПНООСДКС, район „Оборище”; 

 

4. Мария Дончева ______________/П/_________________ 

            старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

 

5. Димитър Вълчев _______________/П/________________ 

           старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

 

6. инж. Мария Александрова /П/ с особено мнение 

        главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

 

7. арх. Антоанета Стоева /П/ с особено мнение 

             главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

 

8. Албена Никифорова _____________/П/________________ 

              главен експерт, отдел  ФСДЧР, район „Оборище”; 

 

9.  арх. Боряна Стефанова ___________/П/_____________ 

 главен архитект, район „Оборище”; 
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10. арх. Неда Николова _____________/П/______________

          главен експерт, отдел УТКРКС,  район „Оборище“; 

11. л. арх. Пенка Ботева /П/ с особено мнение

    главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище“; 

12. Иван Костов ___________/П/_____________

    директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“; 

13. Нели Петрова __________/П/__________

       директор на І АЕГ; 

14. Аделина Иванова _______________/П/________________

главен експерт, дирекция ЖОСТЕЕ – Столична община; 

15. Мария Шопова _______________/П/__________________

          главен експерт, дирекция „Образование“ – Столична община; 

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

чл.22б от ЗОП. 
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Прилож ение №1 - Оценка по технически  
показатели

РЕЗУЛТАТИ О Т П РОВЕДЕН  КОНКУРС "РАЗШ ИРЕНИЕ НА СГРАДАТА НА 1 А Е Г И  112 ОУ "СТОЯН  
ЗАИМ ОВ" ЕТА П  1А район "Оборище" - СО; бул. "Дондуков" № 60

ТЕЖЕСТ
НА

ТОЧКИ
Участник 1 Участник 2 Участник 3

У Ч А С Т Н И К / ФИРМА "ПЛАНЕКС" 
ООД

"РАДМИ 90" 
ООД

д з з д
"БАТПЕЛ-
ВАЛМЕКС"

О Ц Т Оценка технически показатели П1 - Техническо предложение = Ml + M2
Мерки и изисквания / М 1 / -  към организацията на строителната площадка по време на 
изпълнение на СМ Р

оц т 

Ml 

/П  1

технологична последователност на 
строителните процеси - линеен 
график, обосновка за 
предложената последовалелност на 
СМ Р и обезпечени с необходимия 
брой работници и маханизация и 
организация на работа след 
15.09.2015г.

max 10 5.00 5.00 1.00

Мерки и изисквания / M 2/ - Ф1+Ф2 / шах 25 точки

О Ц Т

M2
/П1/

Ф АКТОР - Ф1 - продължителност 
на отделннте видове работи, норма 
време, кодове по СЕК

max 5
1.00 1.00 1.00

О Ц Т

M2

/П1/

Ф АКТО Р - Ф2 - обяснителна 
записка, технолог. 
Последователност, съответствие на 
график с технолог. Ограничения за 
конкретни видове работи

max 20 3.00 15.00 6.00

ОЦ т

/п з /

Оценка по показател - "срок за 
изпълнение"

ОЦ т

/п з /
срок за изпълнение - max 18 месеца

5 390 3.85 450 3.33 300 5.00

о ц  т
/П4/

Оценка по показател - 
"Гаранционен срок"

о ц т
/П4/

Гаранционен срок не по-дълъг от 10 
години 5 10 5.00 10 5.00 10 5.00

ОБЩ О ПО ПОКАЗАЛИ  
П1/М 1+М 2/+П З + П 4

17.85 29.33 18.00

/ /  уЧ *W/

/ % / У  ЧАСТНИК'/ ФИРМА
•41/ : ч , V ,~Н '- 1 ------- --------------1----- r*------------------

"ПЛАН ЕКС" 
ООД

"РАДМИ 90" 
ООД

д з з д
"БА ТИ 

ВАЛМ Е

’
£77-

КС"

Председател M  Ь 
]. В Влахов

■ч  •  .4/%
2. В. Стоименова: .ус<?г.тг??г .I /
5. Д. Вълчев:.........

8, А. Никифоро&а:

11. П. Ботева: /V  / 7 I

14. Ад. Иванова: ..

л\

3. Й. Тодорова:.■у*,......

6. М. Александрова:

9. Б. Стефанова:

/
, 4. М. Дончева.

7. А. Стоева:
/  J  !\ \ /

12. Ив. Костов- * v

15. М.Шопова: *,.........

л \—г

/

г г -  -
10 Н. Николова:/...-* -..;.* ■

13. Н. Петрова:..

'  VII *



Приложение №2 - Комплексна оценка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС "РАЗШИРЕНИЕ НА СГРАДАТА НА I АЕГ И 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ"

ТЕЖЕСТ
НА

ТОЧКИ
Участник 1 Участник 2 Участник 3

УЧАСТНИК / ФИРМА "ПЛАНЕКС" ООД "РАДМИ 90" ООД ДЗЗД „БАТПЕЛ- 
ВАЛМЕКС"

оц.т.
/П 1 /

Оценка технически  
показатели

П1 - Техническо предложение = Ml + M2

Мерки и изисквания /М 1/ - към организацията на строителната площадка по време на изпълнение на СМР шах 10 точки

ОЦ.Т. 
М 1 

/П 1/

технологична последователносз 
на строителните процеси - 
линеен график, обосновка за 
предложената
последовалелност на СМ Р и 
обезпечени с необходимия брой 
работници и маханизация и 
организация на работа след 
15.09.2015г.

max 10 5.00 5.00 1.00

Мерки и изисквания / M 2/ - Ф1+Ф2 / шах 25 точки
оц.т.

M2 
/П 1/

ФАКТОР - Ф1 
продължителност на отделните 
видове работи, норма време, 
кодове по СЕК

max 5 1.00 1.00 1.00

ОЦ.Т. 
M 2  

/П 1/

Ф АКТОР - Ф2 - обяснителна  
записка, технолог. 
Последователност, 
съответствие на график с 
технолог. Ограничения за 
конкретни видове работи

max 20 3.00 15.00 6.00

оц.т.
/П 3/

Оценка по показател - "Срок за 
изпълнение" - шах 18 месеца 5 390 3.85 450 3.33 300 5.00

оц.т.
/П 4/

Оценка по показател - 
"Гаранционен срок" - не
по-дълъг от 10 години

5 10 5.00 10 5.00 10 5.00

ОБЩ О ПО ТЕХН. ПОКАЗАЛИ 
П 1 /М 1 + М 2 /+ П З  + П4 max 45 17.85 29.33 18.00

Оценка по показател - 
"Цена на изпълнение" П2 = П2.1 + П2.2 шах 55 точки

ОЦ.Т
П2.1

Оценка "Предложена обша 
цена за изпълнение на 
поръчката"

50 1 799 928.85 49.91 1 798 730.90 49.94 1 796 670.32 50.00

ОЦ.Т
П2.2

Оценка по показател "Елементи на ценообразуването" 
/П 2.2.1+П 2.2.2+П 2.2.3+П 2.2.4/

ОЦ.Т
П2.2.1

часова ставка - / не може да 
бъде по- ниска от минималната  
часова ставка в отрасъл 
Строителство/

2 4.25 1.65 7.80 0.90 3.50 2 « 0

ОЦ.Т
П2.2.2

допълни разходи върху труд - не 
по- малко от 40% 1 50.00 0.80 40.00 1.00 60.00 0.67

ОЦ.Т
П2.2.3

доставно складови разходи - до 
8% 1 8.00 0.13 1.00 1.00 6.00 0.17

ОЦ.Т
П2.2.4 печалба - не по-малко от 1% 1 5.00 0.20 1.00 1.00 8.00 0.13

ОЦ.Т
П2.2

Оценка "Елементи на 
ценооразуването" max 5 2.77 3.90 2.96

ОБЩ О ПО ПОКАЗАЛИ П2 = П2.1+П2.2 max 55 52.68 53.84 5? 96

ОБЩ О ОЦЕНКА ПО ПО КАЗАЛ И  
П = П1 + П2 + ПЗ + П4 max 100 70.53 83.17 70.96

| УЧАСТНИК / ФИРМА "ПЛАНЕКС"
ООД

"РАДМИ 90" 
ООД

ДЗЗД „БАТПЕЛ- 
ВАЛМЕКС"

ЕТАП 1А район "Оборише" - СО; бул. "Дондуков" №60



ПРОТОКОЛ

ЗА ОСОБЕНО МНЕНИЕ ОТНОСНО ОБОСНОВКА НА 
ДЗЗД  ’’БАТПЕЛ-ВАЛМ ЕКС” ПО КРИТЕРИЙ -  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

На членове на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на участниците открит 
конкурс по процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с

„Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно 
училище „Стоян Заимов“, УПИ IV, кв.535, м. „Центъра -  Зона А-север” бул. 
Дондуков 60, СО-район „Оборище“ -  пристройка и надстройка на корпус 1 -  Етап

Предложен срок за изпълнение на СМР от 300 календарни дни от фирма: ДЗЗД БАТПЕЛ-
ВАЛМЕКС съгласно приложената оферта

В обосновката участника залага няколко обстоятелства, които ще допринесат за 
съкращаване срока за изпълнение на строителството - на собствена бетонова база, 
арматурен двор, автотранспорт и механизация, приготвяне на бетоновите разтвори с 
използване на ускорители при набиране на ранна якост на бетона - Sika Rapid 1.
След запитване на проектантският екип на обекта, отговора който получихме, относно 
използването на химически добавки за ускоряване на началото на свързване на бетоновата 
смес бе, че не се променя технологията на изпълнение на конструкцията, с което 
избягването на технологичните престои не може да доведе до постигането на тези 
съкратени срокове. Установените неточности, не са предпоставка за намаляване на 
строителния процес като време и са описани в протокола за оценка на техническата част.

Долуподписаните участници в комисията не считаме, че наличието на собствена бетонова 
база. арматурен двор, автотранспорт и механизация, са обстоятелства които биха могли да 
допринесат до съкращаване на сроковете за изпълнение и технологични престои.

Участникът не прилага реалистично изпълнение на продължителността на отделните 
работи, както и вярна технологична последователност и хронологична приемственост на 
дейностите, което ще доведе до удължаване на предвидения срок в подадената оферта.

Участникът ДЗЗД „Батпел-Валмекс” не е съобразил, че много от строително монтажните 
работи свързани с грубият строеж на обекта, както и разрушителни работи, ще се 
извършват в неучебни дни или след учебните занятия, което ще доведе до забавяне на 
изпълнението. Участникът не е предложил решение за извършване на СМР по време на 
учебния процес.

След обстоен преглед на приложената техническа документация, отговора на 
проетантският екип и конструктивните особености -  статическия отвор на ст. бетонната 
плоча, както и начина и на конструиране, спецификата на обекта -  реконструкция 
/пристрояване и надстрояване, при компрометирани конструктивни елементи/, 
долуподписаните членове на комисията стигнаха до заключение, че предложените 
решения за съкратени срокове на строителство не са достатъчни за да бъде завършен 
обекта за 300 календарни дни.

предмет:

1А“

Комисия:

инж. В. Влахов:......  /. , /

инж. М. Александрова:....

I

дата: 18.01.2016г.
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