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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

ОЦЕНКА НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

МОТИВИ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ 

Степен на съответствие 

 

Оценка на 

комисията 

(в точки) 

Подпоказател П1 - Подход 

за изпълнение на 

поръчката 

 

Предложения от участника подход за 

изпълнение на поръчката отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя, а 

именно: 

1. Участникът е представил своето разбиране 

относно начина за изпълнение на поръчката, це- 

лите на поръчката и постигането на очакваните 

резултати, съобразно спецификата на 

съответната обособена позиция;  

2. Участникът е представил организация за из- 

пълнение на поръчката, съдържаща описание на 

основните дейности по поръчката, срокове и от- 

говорни експерти за тяхното изпълнение на 

обособена позиция. 

 От четирите обстоятелства, надграждащи 

минималните изисквания, е налице едно от тях: 

1.Участникът е предложил начини за 

осъществяване на комуникация с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

Участникът не е отговорил на три 

обстоятелства, надграждащи минималните 

изисквания: 

1. Участникът е предложил организация на 

работата на експертите, ангажирани в 

изпълнението на поръчката като е посочил 

разпределението на дейностите и 

отговорностите между тях, но не е налице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 точки 
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обоснованост на предложената организция на 

работата на експертите с организацията за 

изпълнение на поръчката. 

1. Мотиви: Участникът е посочил осем членен 

експертен екип, ангажиран в изпълнение на 

поръчката, с разпределение на съответните 

задължения и отговорности. Не е налична 

информация относно обоснованост на 

предложената организция на работата на 

експертите с организацията за изпълнение на 

поръчката. Единствено е преповторена 

информацията от точка „ Етап на реализиране на 

строежа”, „Упражняване на строителен надзор”, 

което не дава ясна и изчерпателна информация за 

приложимостта, свързаността, обвързаността, 

логичността и полезността на организацията на 

работа на експертите с организацията за 

изпълнение на поръчката, още повече не е 

засегната Дейност 1, от гледна точка на обоснована 

обвързаност между организацията на работа на 

експертния екип и организацията за изпълнение на 

поръчката. 

1.  

2. 2. Не са предвидени мерки за наблюдение и 

контрол на изпълнението на дейностите, като 

част от подхода за управление на изпълнението на 

обществената поръчка  и не е обосновано как 

тези мерки ще допринесат за качественото 

изпълнение на поръчката; 

3.  

4. Мотиви: 1. Участникът е описал в офертата си, че 

представител на фирмата ще присъства на всички 

заседания между участниците в инвестиционния 

процес и докладва за основните дейности 

изпълнени на строежа, за който е упражнен 

строителен надзор, за съставени документи 

(актове), като и възникнали проблеми и мерки за 

решаването им. Така формулирано: 

5. - Не се засяга Дейност 1 от обособената позиция; 

6. - Не са описани, изброени в конкретика мерките за 

наблюдение и контрол на изпълнението на 

дейностите; 

7. - Участието и докладването в заседания не може да 

се счита за мярка, с която се упражнява 

наблюдение и контрол по изпълнение на 

дейностите, а е следствие от конкретни действия 

на участника в инвестиционния процес; 

8. - Записано, е че ще се докладва и за мерки за 

решаването на възникнали проблеми по време на 

процеса, но дори и неконкретизирани е ясно, че не 
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са свързани с мерките за наблюдение и контрол на 

изпълнението на дейностите. 

9. 2. В техническо предложение, точка „ 

Координация на строителния процес и 

комуникация с възложителя” е описано, че ще се 

следи за стриктно спазване на сроковете в 

утвърдения график за изпълнение на СМР; при 

възникване на промени във видовете работа на 

съответния обект, ще се изготвят писмени 

констатации и съответни предоставени на 

възложител; ще се провеждат вътрешно фирмени 

работни срещи, но така посочено не са  налице 

конкретни мерки даващи информация по какъв 

начин ще се осъществяват наблюдението и 

контрола на изпълнението на дейностите, като част 

от подхода за управление на изпълнението на 

обществената поръчка. 

10. 3. Липсва обоснована информация по какъв начин 

конкретни мерки за наблюдение и контрол ще 

допринесат за качественото изпълнение на 

поръчката. 

3. Участникът не е предложил допълнителни 

мерки за осигуряване на по-високо качество в хода 

на изпълнение на поръчката (като същите са 

обосно- вани и относими към предмета на 

поръчката). 

Мотиви: В техническото предложение на 

участника не са описани допълнителни мерки за 

осигуряване на по-високо качество в хода на 

изпълнение на поръчката. 

Подпоказател П2 - Подход 

за управление на риска  

Предложения от участника подход за 

управление на риска отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя, а именно: 

1. Участникът е анализирал аспектите на прояв- 

ление на описаните рискове в Техническата спе- 

цификация, степента на въздействието им върху 

изпълнението на договора, при възникване на рис- 

ка;  

2. Участникът е предвидил мерки за минимизира- 

не на рисковете. 

Участникът не е отговорил на трите 

обстоятелства, надграждащи минималните 

изисквания: 

1.Участникът не е предложил, в пълнота, мерки 

за преодоляване на последиците при 

настъпването на рисковете;  

Мотиви: Участникът е предложил мерки за 

 

 

 

 

 

 

10 точки 
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преодоляване на последиците при настъпването на 

рисковете само за два от трите риска, а именно 

Противоречиви, некоректни данни, непълна 

информация; Липса на изискуеми документи. За 

третия риск - Липса/недостатъчна координация в 

сътрудничеството между отделните екипи на 

изпълнителя по Дейност 1 на ОП1 и на 

изпълнителя по ОП2 са описани само дейности, 

които ще бъдат засегнати от настъпване на риска. 

Липсва информация за мерки преодоляване на 

последиците от настъпване на риска. 

2. Участникът не е предложил конкретни 

похвати, посредством които настъпването на 

риска да не окаже негативното влияние върху 

изпълнението на дейностите.  

Мотиви: Участникът е предложил мерки за 

управление на риска, включващи: План за 

управление на потенциалните рискове, преди 

тяхното настъпване и минимизиране на тяхното 

въздействие върху изпълнението на проекта, 

посредством разработване на процедури за 

идентифициране на рисковете и система за контрол 

и докладване на значимите рискове, план за 

развитие и оперативни планове; ресурсно 

осигуряване; системи за управление на качество и 

опазване на околната среда, наличие на 

застраховки, мониторинг на рисковете. Така 

описаните подмерки не дават информация за 

конкретни похвати, чрез които вече настъпилия 

риск няма да окаже негативно влияние върху 

изпълнението. Описано е, че ще се изработят  

процедури, система за контрол и докладване на 

рисковете, ресурсна обезпеченост и др., но не е 

изброено в тези процедури и системи, ресурсна 

осигуреност по какъв начин, чрез какви похвати, 

вече настъпилите рискове няма да окажат влияние 

върху реализацията на дейностите. 

3. Участникът не е предложил конкретни мерки 

за недопускане настъпването на риска; 

Мотиви: В техническо предложение не са 

предложени мерки за недопускане настъпването на 

риска. 

Финална оценка на 

техническото 

предложение 

 

ТП  = 15 + 10 =  25 точки 

 

 

 

 

На основание горепосочените мотиви, относно показателите за оценка на Техническото 

предложение, съгласно изикванията на Методиката за определяне на комплексната оценка, 
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член на оценителната комисия оцени изготвената Техническото предложение на участник 

№ 1  „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София като му присъди 25 т. 

 

За целите на оценката на техническите предложения всеки участник следва да има предвид 

следното:  

„Обоснован/-о“ за целите на настоящата методика означава обяснение за приложимостта, 

свързаността, обвързаността, логичността и полезността на предложените дейности, мерки, 

похвати и др. при изпълнение на поръчката.  

 

 

Оценител: .................................. 

  /Милена Иванова / 

(Налице e положен подпис, като същият е заличенен на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни 

(ЗЗЛД) 
 


