
„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за 

енергийна ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр.Белоградчик 

по ОПРР 2014-2020 г.“, по Обособена позиция № 4 

 

 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ 

 
 

УЧАСТНИК № 7: „Технострой - Инвестконуслт” ЕООД, гр. София 

 

ОЦЕНИТЕЛ:       Общ брой точки дадени на участника: 20 т. 

Рени Длъгнекова 

 

 

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 

освен това е налице едно обстоятелство, 

надграждащо минималните изисквания, а 

именно: 

1. 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, надграждащите 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.  

Участникът е описал разпределение на 

дейностите и отговорностите на експертите 

само за Дейност 2. Участникът не е описал 

разпределение на дейносите и отговорностите на 

експертите за Дейност 1. 

2. Предвидени са мерки за наблюдение и контрол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 точки 
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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. 

2. Участникът е предвидил текущ мониторинг при 

изпълнение на СМР, текущ мониторинг на 

основните материали и оборудване при изпълнение 

на СМР, при пакетиране, последователност на 

изпълнението на СМР, но не е посочил конкретни 

мерки за наблюдение и контрол на изпълнението 

на дейностите. 

3.  

4. 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).  

Участникът е описал допълнителни задължения, 

които ще изпълнява, но не са описани конкретни 

мерки за постигане на по-високо качество за 

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 

проявление на описаните рискове в Техническата 

спецификация, степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора, при възникване 

на риска.  

2. Участникът е предвидил мерки за минимизира- 

не на рисковете. 

Участникът не е отговорил на трите 

обстоятелства, надграждащите минималните 

изисквания: 

1.Участникът е предложил мерки за преодоляване 

на последиците при настъпването на рисковете. 

Участникът е  посочил мерки за преодоляване на 

последиците само на два от трите риска, но не е 

посочил мерки за преодоляване на последиците от 

настъпване на риск „Липса/недостатъчна 

координация в сътрудничеството между 

отделните екипи на изпълнителя по Дейност 1 на 

ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7” , в 

частност между Дейност т. 1 на ОП 1 и ОП 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 точки 
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2. Участникът е предложил конкретни похвати, 

посредством които настъпването на риска да не 

окаже негативното влияние върху изпълнението на 

дейностите.  

3. Участникът е предложил конкретни мерки за 

недопускане настъпването на риска. 

Финална оценка на 

техническото 

предложение 

 

ТП  = 10 + 10 =  20 точки 

 

 

 

 

На основание горепосочените мотиви, относно показателите за оценка на Техническото 

предложение, съгласно изискванията на Методиката за определяне на комплексната оценка, 

член на оценителната комисия оцени Техническото предложение на участник № 7  

„Технострой - Инвестконуслт” ЕООД, гр. София,  като му присъди 20 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: .................................. 

  /Рени Длъгнекова/ 

(Налице е положен подпис, като същият е заличен 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) 
 


