НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Адрес: град София ,1618, ул. «Витошко лале» № 16

УТВЪРДИЛ:
проф. Божидар Димитров
/Директор на НИМ/
Дата: ………/п/………….г.

П Р О Т О К О Л
/основание - чл. 101 г., ал.4 от ЗОП/

За получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите на
участниците в публична покана, провеждана по реда на глава VІІІ „а“
от ЗОП с предмет:
«Проектиране, авторски надзор и частично изпълнение на
консервация, реставрация, експониране и социализация на
археологически ансамбъл «Голямата базилика с архиепископия –
манастир – гр. Плиска»»

Днес, 03.08.2015 г., в 10:00 ч., на основание Заповед на Директора на
Националния
исторически
музей
№РД-24-39/03.08.2015
г.,
в заседателната зала, разположена на третият етаж в сградата на НИМ, се
събра Комисия в състав:
Председател: Венелин Цеков – юрист
Членове:
- Арх. Борислав Абаджиев – външен експерт
- Жанета Михайлова – главен счетоводител
Комисията, започна работа по разглеждане на офертите за избор на
Изпълнител в процедура с предмет:
«Проектиране, авторски надзор и частично изпълнение на
консервация, реставрация, експониране и социализация на
археологически ансамбъл «Голямата базилика с архиепископия –
манастир – гр. Плиска»», съгласно Публична покана - Номер в
Регистъра на обществената поръчка - №9044001/20.07.2015 г.
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В деловодството на НИМ са постъпили общо една оферта, както
следва:
 ДЗЗД „Обединение Армира 2013“, Вх. №ФСД-22-9/31.07.2015 г.,
час 13:44 ч.;
След запознаване с регистъра на подадените оферти и името на
участника подал оферта, членовете на комисията попълниха декларация по
чл.35, ал.3 от ЗОП, съобразно изискванията на чл.101г, ал.2 от ЗОП.
За отварянето на офертите в днешното заседание, участниците са
уведомени чрез Публичната покана - № в РОП 9044001/20.07.2015 г.,
където в раздел „Допълнителна информация“ е посочена датата, часа и
мястото на отваряне на офертите.
Отварянето на офертата се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от
ЗОП.
В залата не присъства представител на участника или други външни
представители.
Председателят на комисията – Венелин Цеков, откри заседанието,
точно в 10:00 ч.
Започна същинското отваряне на офертите, което се проведе при
спазване на разпоредбите на чл. 101 г., ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.
Получената оферта е представена в добре запечатан, непрозрачен
плик, върху който е посочено името на процедурата и данните на
участника, както следва:
 ДЗЗД „Обединение Армира 2013“, Вх. №ФСД-22-9/31.07.2015 г.,
час 13:44 ч.
Участникът е представил оферта с начален документ – „Списък на
документите съдържащи се в офертата“, след което са приложени
останалите документи.
При спазване на изискванията на чл.101 г., ал.3, изречение второ от
ЗОП, Комисията обяви ценовото предложение на участника:
- За изработване на технически проект на обекта–15000 лева;
- За осъществяване на авторски надзор по време на
цялостното изпълнение на проекта – 80000 лева без ДДС.
Единична цена за 1 брой посещение на място 100 лева без
ДДС.
- Предложения по показател Ц от методиката за оценка:
Часова ставка: 14,90 лв./ч.ч.;
Норма на допълнителни разходи за труд: 90 %;
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Норма на допълнителни разходи за транспорт и
механизация: 30 %;
Норма на доставно-складови разходи за материали:8 %;
Норма на печалба: 6 %.
- Показатели за ценообразуване при допълнителни видове
работи , непредвидени в техническите проекти:
Средна часова ставка - 22 лв./ч. при допълнителни
видове КРР;
Средна часова ставка - 6 лв./ч. при допълнителни
видове СМР;
Норма на допълнителни разходи за труд - 90 %;
Норма на допълнителни разходи върху транспорт и
механизация - 40 %
Норма на доставно-складови разходи за материали-10 %
Норма на печалба -10 %;
Комисията установи, че освен Ценово предложение, участникът е
приложил и разработено Техническо предложение. Посочените
документи не са предложиха за подпис на представител на
участниците, по смисъла на чл.101 „г“, ал.3, изречение второ от ЗОП,
поради факта, че участникът е само един и на заседанието не
присъстват външни лица. Комисията констатира, че Ценовото
предложение на участника, отговаря на изискванията на
Възложителя.
Комисията започна преглед на документите на участника, свързани с
неговата юридическа идентификация. Съобразно изискванията на
Раздел IІ „Указания към участниците“, буква „A“ „Изисквания към
участниците“, т. 1.3 от одобрената документация, участникът, тъй
като е дружество създадено по реда на Закона за задълженията и
договорите, е представил копие от договор (споразумение) за
създаване на обединение от дата 23.04.2015 г., в който е посочено и
лицето, което представлява участниците в обединението – Никола
Дамянов Николов. Участниците в обединението са две търговски
дружества: „Софийски строител“ ООД и „Стройекспрес - НН“ ООД.
Към договора за създаване на обединението са приложени и два
анекса, единият от които от 21.08.2015 г., в който участниците в
ДЗЗД „Обединение Армира 2013“ се споразумяват да подадат оферта
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за изпълнение на конкретната поръчка, като разпределят задачите
помежду си,
а именно: „Софийски строител“ ООД – изпълнява
консервационно-реставрационни работи; „Стройекспрес - НН“ ООД
– изпълнява строително – монтажни работи; обединението като цяло,
чрез двете дружества в него, декларира че ще изпълни
проектирането, като ангажира проектантски екип с ръководител
архитект, притежаващ необходимата квалификация.
Комисията извърши преглед и на останалите документи от офертата
и установи, че участникът е представил всички изискуеми документи,
съобразно изискванията на Раздел IІ „Указания към участниците“,
буква „Б“ „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата“ от
одобрената документация.
Участникът е представил всички необходими декларации по образец,
изискващи се от условията на публичната покана, в т.ч. за приемане
условията на проекто-договора, за посещение на обекта на поръчката
и за това, че няма да ползва подизпълнители.
След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към
оценка на офертата на участника за съответствие с изискванията на
Възложителя, както и за оценка на техническото предложение.
Комисията извърши преценка за съответствие на участника с
критериите за подбор поставени от Възложителя в документацията за
участие. Съобразно изискванията на Раздел IІ „Указания към
участниците“, буква „A“ „Изисквания към участниците“, т. 1.8 от
одобрената документация - „При участие на обединения, които не
са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се
доказва от един или повече от участниците в обединението“.
Най-напред участникът е представил списъци на договорите сходни
с предмета на поръчката /по образец/, които са изпълнени през
последните три години. Съобразно изискванията на Раздел IІ
„Указания към участниците“, буква
„A“
„Изисквания към
участниците“, т. 3.1.1. от одобрената документация – „Изпълнителят
трябва да докаже, че е изпълнявал през последните 3 години поне
два договора сходни с предмета на поръчката, и да представи
референции за тях“. В случая участникът покрива този критерий за
подбор, тъй като е изпълнил три договора за консервационно –
реставрационни работи /КРР/ и за СМР на обекти свързани с
опазване на културни ценности. В конкретният случай, участникът е
посочил изпълнението на следните договори:
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- Изпълнение на СМР и КРР на обект „Вила Армира“ –
Ивайловград – изпълнител ДЗЗД „Обединение Армира
2013“;
- Изпълнение на СМР и КРР по проект „Интеграция на
културно-историческите ценности и диверсификация на
туристическите продукти на територията на Община
Созопол“ – изпълнител „Софийски строител“ ООД;
- Изпълнение на СМР и КРР на обект „Античен християнски
комплекс – III етап, експониране и социализация на
археологическите структури северно от църквата“ изпълнител „Софийски строител“ ООД.
За всеки от посочените договори, участникът е приложил референции и
документи доказващи изпълнението на обекта – актове за въвеждане в
експлоатация.
На второ място, участникът е приложил декларация /по образец/ за
притежаваният от него екип от експерти /ключови и неключови/, в която е
декларирал следният екип от ключови експерти:
- Архитект: Юлий Кирилов Фърков;
- Строителен инженер ПГС – Йорданка Стоянова Панталеева;
- Геодезист – Димитър Огнянов Димитров;
- Художник - реставратор – Владимир Георгиев Цветков.
Всички посочени специалисти са с над 3 години професионален опит, като
към декларацията са приложени подробни автобиографии и дипломи.
Съобразно изискванията на Раздел IІ „Указания към участниците“, буква
„A“ „Изисквания към участниците“, т. 3.1.2. от одобрената документация –
„Изпълнителят следва да докаже, че притежава екип за изпълнението на
поръчката…Ръководител Архитект…3 г. професионален опит;
Строителен инженер ПГС … 3 г. проф. опит; Геодезист … 3 г. проф.
опит; Художник- реставратор … 3 г. проф. опит.“. В случая, участникът
покрива този критерий за подбор, тъй като е посочил екип от ключови
експерти, който напълно съответства на заложените изисквания в
документацията за участие.
На трето място, участникът от името и на двете дружества в обединението
е представил копия от застраховки на работниците и служителите за риска
„трудова злополука", което съответства на изискванията на
Раздел IІ
„Указания към участниците“, буква „A“ „Изисквания към участниците“, т.
3.1.3. от одобрената документация, с което е отговорил на заложения от
Възложителя критерий за подбор
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На следващо място Участникът, отговаряйки на изискванията на Раздел IІ
„Указания към участниците“, буква „A“ „Изисквания към участниците“, т.
3.1.4. от одобрената документация, от името на „Софийски строител“ ООД
и „Стройекспрес-НН“ ООД е представил заверени копия от валидни
сертификати по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в
строителството, сертификат ISO 14001: 2004 за система за управление по
околна среда и сертификат OHSAS 18001:2007 за система за управление на
здравето и безопасността при работа – заверени копия;
На последно място, Участникът е представил валидни Удостоверение за
вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание
чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя – заверено копие и валиден талон по
чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС. Посоченото напълно съответства на
изискванията на Раздел IІ „Указания към участниците“, буква „A“
„Изисквания към участниците“, т. 3.1.5. от одобрената документация.
В случая, участникът притежава на името на „Софийски строител“ ООД,
валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър
на строителя и валиден талон за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м"
от ЗУТ - недвижими културни ценности с категория "световно значение" и
"национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони
на археологическите резервати извън урбанизирани територии. За другият
съдружник в обединението – „Стройекспрес-НН“ ООД, участникът е
представил валидни Удостоверения за вписване в Централния
професионален регистър на строителя и валиден талон за строежи: Първа
група – строежи от трета до пета категория; Четвърта група – строежи от
трета до четвърта категория; Пета група – отделни видове СМР.
Представени по този
начин, документите на участникът ДЗЗД „Обединение Армира 2013“, напълно отговарят на критериите за
подбор заложени от Възложителя в Раздел IІ „Указания към участниците“,
буква „A“ „Изисквания към участниците“, т. 3 „Критерий за подбор“ от
одобрената документация.
Комисията извърши преглед на Техническото предложение, като установи,
че от участника е попълнено „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“, по образец от одобрената документация. В своето предложение
участникът в т.ч. и чрез представения линеен график е потвърдил следните
срокове за изпълнение на поръчката: 90 календарни дни от подписване на
договора за проектиране и 60 календарни дни от съставянето на протокол
за ниво на строеж за изпълнение на строителството. Участникът е
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предложил срок на валидност на офертата 180 календарни дни от нейното
подаване. Към Техническото предложение са приложени разработени от
участника следните части: „Технологична последователност на работните
процеси“, „Управление на риска“, „Програма за мерки за опазване на
околната среда и мерки за допълнителна защита от въздействие“ и
„Методология и организация за изпълнение на поръчката“. Участникът
много подробно е разгледал всички посочени по-горе части от
техническото предложение. Подробно е разгледал трите основни етапа за
реализирането на поръчката, които участникът идентифицира –
проектиране, извършване на КРР и СМР и осъществяване на авторски
надзор. Посочени са и са развити основните части за изпълнение на
поръчката, включително с времетраене и с необходимите човешки ресурси.
От участникът са посочени и разгледани всички идентифицирани рискове и
мерките за предотвратяването им, както и предвидените мерки за опазване
на околната среда. В „Методология и организация за изпълнение на
поръчката“ участникът обстойно е посочил екипа за изпълнение на
поръчката и неговите основни задачи. Най-напред са описани са
функционалните задължения на ключовите експерти – архитект, инженер
ПГС, художник – реставратор и геодезист. Не е пропуснато да се разгледат
задълженията и на неключовите експерти, а именно на: инженер – химик,
отговорника по здравословни и безопасни условия на труд и отговорника
по контрол на качеството.
Участникът е предложил гаранционни срокове за видовете строителномонтажни работи, съгласно Наредба №2/31.07.2003 г.
Комисията, вземайки предвид мнението на специалиста – арх. Борислав
Абаджиев, се обедини около становището, че техническото предложение
на участника напълно отговаря на изискванията на Възложителя, като
подробно и мотивирано са изложени вижданията на участника по
отношение на технологията и методологията на реализация на поръчката.
След извършеният пълен преглед и анализ на представените документи от
офертата на участника, Комисията констатира, че същият е представил
всички изискуеми документи и неговата оферта отговаря на изискванията и
условията обявени от Възложителя. Комисията допуска този участник до
оценяване на офертата.
След приключване на горните действия, комисията пристъпи към
оценяване на допуснатата оферта по утвърдената методика. Извърши се
следното оценяване:
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 ДЗЗД „Обединение Армира 2013“: след като по-рано, Комисията
подробно се запозна с направеното от участника „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката“, същата единодушно,
при съобразяване с мнението на специалиста - арх. Борислав
Абаджиев (относно техническото предложение на участника),
изразява становище, че участникът е представил задълбочен анализ
на всички основни аспекти свързани с организацията на изпълнение
на поръчката. Комисията единодушно счита, че описаните в
техническото предложение от Участника идеи за организация на
проектирането, КРР и СМР необходими за обекта, са представени
задълбочено и пълно, включително и с описание на предлагани
конкретни и детайлни решения, като са отчетени подробно
човешките ресурси, рисковите ситуации и мерките за опазване на
околната среда, за да бъде качествено изпълнена услугата.
Комисията са запозна подробно
методика за оценка на офертите:

с

изискванията на утвърдената

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е
икономически най – изгодната оферта.
Показатели за оценка: Ц – Ценови критерий и Т – Техническа оценка
Формула за определяне на краен коефициент К
К = Ц х 40 % + Т х 60 % където:
Ц – Ценови критерий - определя най-доброто ценово предложение по
подпоказателите описани по-долу. Ценовият критерий определя най-доброто ценово
предложение, като оценката е комплексна и включва пет подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3
и Ц4 и Ц5.
На оценка подлежат ценообразуващите показатели: Часова ставка в лв. +
% Допълнителни разходи за труд + % Допълнителни разходи за транспорт и
механизация + % Печалба + Обща цена за проектиране в лв., посочени от
участника в Ценовата оферта.
Ц= (Ц1+ Ц2 +Ц3 + Ц4 + Ц5), където:
Ц = Ц1(часова ставка в лв.) + Ц2 (% допълнителни разходи за труд) +
Ц3 (% допълнителни разходи за транспорт и механизация) + Ц4 (% печалба) +
Ц5 (обща цена за проектиране в лв.).
Ц1 Максимална оценка 20 т. за часова ставка в лв. получава предложението,
което предлага най - малка часова ставка. Предложенията се степенуват в низходящ ред,
като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по- малко от предхождащото
го, а именно 20т., 10т., всички останали предложения получават 1 т.
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Ц2 Максимална оценка 20 т. за % допълнителни разходи за труд получава
предложението, което предлага най - малък процент. Предложенията се степенуват в
низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по- малко от
предхождащото го, а именно 20 т. 10 т., всички останали предложения получават 1 т.
Ц3 Максимална оценка 20 т. за % допълнителни разходи за транспорт и
механизация получава предложението, което предлага най - малък процент.
Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение
получава с 10 т. по- малко от предхождащото го, а именно 20 т. 10 т., всички останали
предложения получават
1 т.
Ц4 Максимална оценка 20 т. за % печалба получава предложението, което
предлага най - малък процент. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко
по-малко добро предложение получава с 10 т. по - малко от предхождащото го, а
именно 20 т., 10 т., всички останали предложения получават 1 т.
Ц5 Максимална оценка 20 т. за % обща цена в лв. получава предложението,
което предлага най - малка обща цена за проектиране от ценовото предложение.
Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение
получава с 10 т. по - малко от предхождащото го, а именно 20 т., 10 т., всички останали
предложения получават
1 т.
Забележка: С оглед съпоставимостта на предложенията, предложеният размер за
всеки от ценообразуващите показатели следва да са еднакви за всички дейности по
Количествено-стойностните сметки /КСС/, които ще са изработени от съответният
участник, ако бъде избран за изпълнител.
Т – Техническа оценка
Оценката се получава по формулата
Т = (Т1+Т2+Т3+Т4)
Показател
1. Технологична
последователност
работните процеси – Т1

Точки
на

максимално
30 точки

Условия за получаване
 Участникът е съобразил всички
технологични срокове и етапи за
изпълнението на предмета на поръчката –
проектиране,
авторски
надзор
и
изпълнение /СМР/. При правилна
технологична
последователност
на
всички процеси, представени и
в
линейния график и всички
процеси,
описани в Техническото предложение 30 т.
 При установени до две несъответствия
в технологичната последователност на
процесите или когато участникът не е
9
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съобразил всички технологични срокове
и етапи за изпълнението на дейноститe 15 т.
 Установени
повече
от
две
несъответствия
или
нарушена
последователност
на технологичните
срокове и етапи за изпълнението на
дейностите – 1 т.
2. Предложения/мерки за
намаляване
или
предотвратяване
на
рисковете - Т2

максимално
30 точки

 При
прилагане
на
показател
Предложения/мерки за намаляване или
предотвратяване
на
рисковете,
участникът ще получи 30 т., когато са
описани конкретни мерки за намаляване
или предотвратяване настъпването на
рисковете
и
съответно
конкретни
дейности по отстраняване и управление
на последици от настъпилите рискове,
свързани със следните обстоятелства:
- участникът е отчел възможните аспекти
на проявление, области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил
и предвидил степента им на въздействие
върху изпълнението на всяка от
дейностите по договора;
- участникът е предложил ефективни
мерки
за
предотвратяване
и/или
управление на дефинираните аспекти от
рисковете. Планирани (посочени) са
конкретни и относими похвати (способи),
посредством които реално е възможно да
се повлияе на възникването, респ.
негативното влияние на риска, така, че
същият да бъде предотвратен, респ. да не
окаже
негативно
влияние
върху
изпълнението на дейностите включени в
предмета на договора.
- участникът е предложил да въведе
ефективни контролни дейности, като
всеки един риск (от посочените по-долу)
е съпроводен с предложени от участника
конкретни
мерки
за
недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно
конкретни дейности по отстраняване и
10
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3. Предложена програма за
мерки за опазване на
околната среда – Т3
Фактори,
оценката:

влияещи

на

Предлагани мерки, свързани

максимално
20 точки

управление
на
последиците
от
настъпилия риск
 При
прилагане
на
показател
Предложения/мерки за намаляване или
предотвратяване
на
рисковете,
участникът ще получи 15 т., когато
частично са описани конкретни мерки за
намаляване
или
предотвратяване
настъпването на рисковете и съответно
конкретни дейности по отстраняване и
управление на последици от настъпилите
рискове,
свързани
със
следните
обстоятелства:
- участникът е отчел възможните аспекти
на проявление, области и сфери на
влияние на описаните рискове, но
формално (бланкетно) е оценил и
предвидил степента им на въздействие
върху изпълнението на всяка от
дейностите по договора;
- участникът е предложил мерки и
контролни дейности за предотвратяване
и/или управление на дефинираните от
него аспекти от рисковете. Планирани
(посочени) са похвати (способи), които не
гарантират изцяло недопускане и/или
ефективно
предотвратяване
и
преодоляване
на
рисковете,
респ.
последиците от настъпването им.
 При
прилагане
на показател
Предложения/мерки за намаляване или
предотвратяване
на
рисковете,
участникът ще получи 1 т., когато в
техническото предложение се съдържа
само общ ангажимент за справяне с
рисковете,
идентифицирани
от
възложителя.
 Участникът получава 20 точки в
случай,
че
в
техническото
му
предложение е обърнато внимание на
всеки един от факторите, и е в сила всяко
едно от следните обстоятелства:
- участникът е предвидил конкретни
мерки за максимално намаляване на
вредното
влияние
върху
въздуха,
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НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Адрес: град София ,1618, ул. «Витошко лале» № 16

с опазване на елементите на
околната среда (въздух, шум
и др.) – в тази част от
офертата всеки Участник
следва да направи описание
на възможните замърсители,
както и на предлаганите от
него
мерки
и
характеристики, свързани с
опазването на околната
среда от тях по време на
изпълнението на предмета
на договора. Освен това
следва да се представи и
план за организация по
изпълнение на мерките за
опазването на околната
среда. Конкретни елементи
от компонента опазване на
околната среда и мерки за
опазване на околната среда
са:
превантивни
природозащитни
мерки;
инструктажи;
почистване;
използване
на
специализирани покрития за
защита
замърсяване
на
въздуха;
забрана
за
изхвърляне
на
вредни
вещества за опазване на
въздуха;
ограждане
на
обекта
4.
Методология
и
организация за изпълнение
на поръчката – Т4

включително емисии на вредни газове.
- участникът е предвидил обхватни мерки
за ограничаване на шума по време на
изпълнение на строително-ремонтните
работи.
- участникът е предвидил конкретни и
адекватни мерки за опазване на околната
среда, както и на преминаващите хора и
съседни имоти;
 Участникът получава 10 точки в
случай,
че
в
техническото
му
предложение е обърнато внимание на
всеки един от факторите, но е в сила поне
едно от следните обстоятелства:
- Участникът е предложил мерки и
елементи за опазване на околната среда,
но не е обхванал всички, изброени от
възложителя;
 При прилагане на показател
Предложена програма за мерки за
опазване на околната среда, участникът
ще получи 1 т., когато в техническото
предложение се съдържа само общ
ангажимент свързан с мерките за
опазване на околната среда.

максимално
20 точки


Участникът получава 1 т. в случай,
че
техническото
му
предложение
съдържа:
- предложени са основните аспекти на
организационна структура и функциите
на експертите във връзка с изпълнението,
но не е посочено как същите ще
допринесат за постигане на желания от
възложителя краен резултат;
- методологията за изпълнение на
дейностите по изпълнение на договора и
предложените
методи
са
описани
схематично, но без обосновка и анализ
12
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защо
същите
са
достатъчни
за
качественото изпълнение на предмета на
обществената поръчка;

Участникът получава 10 т. в
случай, че техническото му предложение
съдържа:
- предложени са основните мерки за
изпълнението
на
дейностите
по
техническите спецификации, но те не са
разработени и анализирани в дълбочина;
- налице е разпределение на всички
основни функции на експертите, но без
цялостно описание на задачите и
отговорностите;
предложената
методология
и
дейностите в нея са добре описани,
структурирани и последователни и ще
допринесат за качественото постигане на
очакваните резултати, коректно са
представени последователността, но без
обосновка и анализ защо същите са
достатъчни за качественото изпълнение
на предмета на обществената поръчка;

Участникът получава 20 т. в
случай, че техническото му предложение
кумулативно е налице следното:
- предложени са мерки за изпълнението
на
дейностите
по
техническите
спецификации, като те са разработени и
анализирани качествено и в дълбочина;
- налице е разпределение на всички
основни и допълнителни функции на
експертите, и има цялостно описание на
задачите и отговорностите, които са
взаимо свързани и си кореспондират, без
да се припокриват и противоречат;
предложената
методология
и
дейностите в нея са много добре описани,
структурирани и последователни, като е
обосновано как същите ще допринесат за
качественото постигане на очакваните
резултати, коректно са представени
последователността и всички връзки и
взаимозависимости между отделните
дейности;
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След запознаване с утвърдената методика за оценка на офертите,
и съобразно изискванията на същата, Комисията получи следните оценки
на офертата на участника по отделните показатели:
1. Ц – Ценови критерий - Определя най-доброто ценово предложение по
подпоказателите описани по-долу. Ценовият критерий определя най-доброто ценово
предложение, като оценката е комплексна и включва пет подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3
и Ц4 и Ц5.
Ц= ((Ц1-20 т.) + (Ц2-20 т.) + (Ц3-20 т.) + (Ц4-20 т.) + (Ц5-20 т)) = 100 точки

2. Т – Техническа оценка - Оценката се получава по формулата
Показател

Точки

1.Технологична
последователност
на
работните процеси – Т1

30 точки

за
или
на

30 точки

3.Предложена програма за
мерки за опазване на
околната среда – Т3

20 точки

2.Предложения/мерки
намаляване
предотвратяване
рисковете - Т2

Условия за получаване
Участникът е съобразил
всички
технологични срокове и етапи за
изпълнението на предмета на поръчката
– проектиране, авторски надзор и
изпълнение КРР и СМР. Представен е
линеен график с последователност на
всички
процеси,
описани
в
Техническото предложение.
Предложените мерки за намаляване на
рисковете са описани конкретно.
Посочени са ефективни дейности по
управление
на
последици
от
настъпилите рискове и е оценил и
предвидил степента им на въздействие
върху изпълнението на всяка от
дейностите по договора. Предложени са
ефективни мерки и контролни дейности
за управление на дефинираните аспекти
от рисковете.
В
техническото
предложение,
участникът е:
- предвидил конкретни мерки за
максимално намаляване на вредното
влияние върху въздуха, включително
емисии на вредни газове.
- предвидил обхватни мерки за
14
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ограничаване на шума по време на
изпълнение на строително-ремонтните
работи.
- предвидил конкретни и адекватни
мерки за опазване на околната среда,
както и на преминаващите хора и
съседни имоти;
4.Методология
и
организация за изпълнение
на поръчката – Т4

20 точки

В
техническото
предложение
участникът е предложил мерки за
изпълнението
на
дейностите
по
техническите спецификации, като те са
разработени и анализирани качествено
и в дълбочина. Има подробно
разпределение на всички основни и
допълнителни функции на експертите,
съпроводено с описание на задачите и
отговорностите, които са взаимо
свързани и си кореспондират, без да се
припокриват и противоречат.
Предложената методология е много
добре описана и структурирана.

Т = ((Т1-30 т.) + (Т2-30 т.) + (Т3-20 т.) + (Т4-20 т.)) = 100 точки

3.Формула за определяне на краен коефициент К
К = Ц х 40 % + Т х 60 % = (100 точки х 40%) + (100 точки х 60%) = 40+60= 100 точки

Комисията попълни и изготви обобщена оценъчна таблица, като се
съобрази с експертните констатации на арх. Борислав Абаджиев, относно
Техническото предложение на участника, и класира на първо място
допуснатият участник.
Таблица - Обща оценка по показатели
УЧАСТНИК

ФОРМУЛА ОБЩА ОЦЕНКА

ДЗЗД „Обединение
Армира 2013“

К=Ц+Т

ОЦЕНЯВАНЕ

К = Ц /40 т./ + Т / 60 т./ = 100 т.
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НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Адрес: град София ,1618, ул. «Витошко лале» № 16

С оглед полученият краен коефициент К (комплексна оценка),
Комисията извърши следното класиране:
На първо място – ДЗЗД „Обединение Армира 2013” – 100 т.;
На основание горният резултат, комисията предлага за утвърждаване
от Директора на НИМ на настоящия протокол и сключване на договор с
посоченият по-горе участник, класиран на първо място. Посоченото се
предлага на основание чл.101 д, ал.1 от ЗОП:
„Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в
случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в
съответствие с техническите спецификации“.

Председател: Венелин Цеков ................/п/......................
Членове:

арх. Борислав Абаджиев .........../п/............
Жанета Михайлова ……...../п/..................
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