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УЧАСТНИК № 2: : ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТАНТИ БЕЛОГРАДЧИК”, гр. София 

 

ОЦЕНИТЕЛ:       Общ брой точки дадени на участника: 100  т. 

Милена Иванова 

 

 

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. 

Участникът е отговорил на четирите 

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 като е налице 

обоснованост на предложената организация на 

работата  на експертите с организацията за 

изпълнение на поръчката.  

Мотиви: В техническото предложение  

участникът е развил детайлно организацията на 

работата на експертите, като е групирал работния 

екип в две групи - управленски  и изпълнителен. За 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 точки 
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всяка една от групите е изброен състава от 

експерти, със съответните задължения и 

отговорности. Описано е подробно обосноваността 

на предложената организация на работата  на 

експертите с организацията за изпълнение на 

поръчката.  

2. Предвидени са мерки за наблюдение и контрол 

на изпълнението на дейностите, като част от 

подхода за управление на изпълнението на 

обществената поръчка като е обосновано как 

тези мерки ще допринесат за качественото 

изпълнение на поръчката; 

Мотиви: Участникът  е предложил механизми за 

наблюдение и контрол, чрез конкретни методи за 

контрол на строителните продукти, извършени 

СМР, на условията за безопасност и здраве, за 

отчитане хода на изпълнение на договора, за 

измерване на количествата СМР, на изпълнението 

на дейностите, оценка на риска и др. и съответно е 

обосновал чрез всеки метод, мерки как ще се 

допринесе за качественото изпълнение на 

поръчката. 

3. 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. 

Мотиви: В техническото предложение участника 

е описал начините за осъществяване на 

комуникация с възложителя, както е и разработил 

система за вътрешно – фирмена комуникация за 

осигуряване на координация и съгласуване на 

дейностите, включително и организационни 

аспекти по отношение на цялостната комуникация 

с всички заинтересовани страни. 

4. Участникът 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: Участникът е описал допълнителни 

дейности, мерки, който ще осъществява по време 

на изпълнение на дейностите, целящи по-високо 

качество в хода на изпълнение на поръчката и 

същевременно обвързани с предмета на поръчката: 

контрол на паричните потоци по планирани 

дейности, проверка на искания за плащания на 

изпълнител, при възникване на промени 

извършване на  оценка на влиянието и върху 
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качеството и разходите преди изпълнение, преглед 

и корекции на доклади за напредък изготвени от 

изпълнител на СМР и др. 

 

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 е отговорил на трите 

обстоятелства, надграждащи минималните 

изисквания: 

1.Участникът е предложил мерки за преодоляване 

на последиците при настъпването на рисковете;  

Мотиви: Участникът е предложил мерки за 

преодоляване на последиците при настъпването на 

трите идинтифицирани рискове.  

2. Участникът е предложил конкретни похвати, 

посредством които настъпването на риска да не 

окаже негативното влияние върху изпълнението 

на дейностите.  

Мотиви: Участникът е предложил конкретни 

похвати, посредством които настъпването на риска 

да не окаже негативното влияние върху 

изпълнението на дейностите, както и е направил 

анализ на всеки риск по отделно, въз основа на 

който да се отчете влиянието на рисковия фактор 

върху изпълнението на дейностите. 

3. Участникът е предложил конкретни мерки за 

недопускане настъпването на риска; 

Мотиви: Участникът е предложил мерки за 

недопускане настъпването на трите 

идинтифицирани рискове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 точки 

Финална оценка на 

техническото 

предложение 

 

ТП  = 60 + 40 =  100 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 100  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) 
 

 


