
„Осъществяване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни 

работи) за енергийна ефективност на държавни и общински сгради на територията на 
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ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ 

 
 

УЧАСТНИК № 3: „Елитстрой” АД, гр. Благоевград 

 

ОЦЕНИТЕЛ:       Общ брой точки дадени на участника: 40 т. 

Рени Длъгнекова 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

ОЦЕНКА НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

МОТИВИ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ 

Степен на съответствие 

 

Оценка на 

комисията 

(в точки) 

КИП - концепция за 

изпълнение на поръчката  

Предложения от участника подход за 

изпълнение на поръчката отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя 

освен това са налице две обстоятелства, 

надграждащи минималните изисквания, а 

именно: 

1. Всички основни етапи и дейности по изготвяне 

на инвестиционния проект и изпълнение на 

строителството са описани, като е отчетена 

спецификата на всеки конкретен обект, по 

отношение на който се предвижда изпълнението на 

мерките за енергийна ефективност. 

2. Посочени са поне 2 /два/ броя мерки, 

необходими за намаляване затрудненията за 

обслужване дейността на работещите в съответните 

сгради.  

 

Участникът не е отговорил на три 

обстоятелства, надграждащите минимални 

изисквания: 

1. Не са предложени механизми за вътрешен 

контрол и организация на работата на екипите 

от експерти, които обосновават качественото 

изпълнение на поръчката. 

Участникът е посочил принципи на 

организационната структура, но те не дават 

информация за съвкупност от способи и средства 

за въздействие на субекта на управление върху 

управлявания обект. В  частта от техническото 

предложение, в т. „Механизми за вътрешен 

контрол и организация на екипа, гарантиращи 

качествено изпълнение на поръчката” е засегнато 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 точки 
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единствено контрол на качеството на: 

1. Техническа документация, по време на 

изпълнение на СМР и приемането им; 2.  

2. Вътрешнофирмен преглед на обекта и ресурсите, 

приемане етапите на изпълнение на проекта, 

изменения във вложените материали, строителни 

продукти;  

3. Спазването на нормативни изисквания, 

стандарти и др.. 

Участникът и в тази част не е предложил 

конкретни механизми за вътрешен контрол на 

екипа от експерти.  

2.Участникът не е предложил допълнителни 

мерки за осигуряване на по-високо качество в хода 

на изпълнение на поръчката (като същите са 

обосновани и относими към предмета на 

поръчката) 

Участникът е предложил мерки по изпълнение на 

строително монтажни работи, но не са предложени 

мерки за другите две дейности в предмета на 

поръчката -  проектиране и авторски надзор. 

3.Участникът е предложил поне 3 (три) 

потенциални риска за проектиране и поне 3 (три) 

потенциални риска за строителството, като за 

всеки риск е обосновал връзката му с предмета на 

поръчката и съответно поне по една мярка за 

преодоляване на посочените рискове. 

Участникът е предложил по три потенциални 

риска за проектиране и строителство, но е 

предложил мерки за преодоляване само за 

рисковете в строителството.  

В техническото предложение за рисковете в 

проектирането участникът е предложил мерки за 

недопускане, предотвратяване, минимизиране и 

елиминиране на последиците при настъпване на 

рисковете. Същността на обстоятелството е да се 

предложат конкретни мерки за превъзмогване на 

вече появилите се рискове. 

Финална оценка на 

техническото 

предложение 

 

КИП =  40 точки 

 

 

 

 

На основание горепосочените мотиви, относно показателите за оценка на Техническото 

предложение, съгласно изискванията на Методиката за определяне на комплексната оценка, 
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член на оценителната комисия оцени Техническото предложение на участник № 3  

„Елитстрой” АД, гр. Благоевград за Обособена позиция № 7, като му присъди 40  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) 
 


