
ПРИЕЛ:           

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

/П/               ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

25.01.2016 г. 

 

ЗАМЕСТНИК-ГЛАВЕН ДИРЕКТОР 

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

    

          /П/               БОРИСЛАВ ПОПОВ 

25.01.2016 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ по чл. 83 от ЗОП 
 

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-103/13.10.2015г. на 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и 

заместник-главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната” за провеждане на ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Проектиране, авторски надзор и изпълнение 

на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 9CM80092-04 

„Реализиране на основни BRASS способности за южния регион - България” по 

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 

  

I. Състав на комисията: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. инж. Милен Христов – държавен експерт в главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната”  

 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. инж. Силвия Николова – главен експерт в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” 

2. инж. Милена Иванова – главен експерт в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” 

3. инж. Иван Антов – главен експерт в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” 
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4. Зоя Гроздилова – старши експерт в дирекция „Правно – 

нормативна дейност”.  

5. Диляна Андонова – държавен експерт в дирекция 

„Сигурност на информацията” 

6. Елисавета Дунчева – държавен експерт в дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет”. 

 

 

 

II. СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ:  
 

№ 

по 

ред 

УЧАСТНИК 
ОФЕРТА  с 

вх. №…/дата/час 

1. „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД 35/И/1 - 21.12.2015 г., 15:50 ч. 
 

Комисията проведе публично заседание на 06.01.2016 г. от 14:00 ч. за 

отваряне на офертата в присъствието на упълномощен с нотариално заверено 

пълномощно рег. № 28220/10.09.2015 г. представител на участника - инж. 

Борис Руменов Първанов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Комисията установи, че офертата е постъпила в указания в поканата срок 

(22.12.2015 г.) след което пристъпи към отваряне на същата и провери за 

наличието на два отделни запечатани плика. Четирима от членовете на 

комисията подписаха плик № 2, след което председателят отвори плик № 1, 

оповести документите, които той съдържа, и трима члена на комисията ги 

подписаха. След извършване на гореописаните действия в изпълнение на чл. 

82, ал. 7 и 8 от ЗОП, публичната част от заседанието приключи. 

    Комисията продължи своята работа по разглеждане на документите в 

плик № 1 на участника с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", 

съдържащ: 
 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА 

ДОПУСНАТATA ОФЕРТA, ВКЛЮЧИТЕЛНО КРАТКО ОПИСАНИЕ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИETO НА УЧАСТНИKA И ОЦЕНКИТЕ ПО ВСЕКИ 

ПОКАЗАТЕЛ:  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от офертата на 

участника, комисията провери дали същата е подготвена и представено в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. Комисията констатира, че техническото 

предложение е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. Участникът се допуска до 

разглеждане и оценяване на техническото му предложение. 

Констатации на комисията: 
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1. По показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” /в календарни дни/ – 

П1 

Максималният брой точки по показателя е 100, като оценката се 

изчислява по формулата: П1 = (Рmin / Рi) х 100 =  х 100 (брой точки), където: 

Рi е предложеният срок за изпълнение съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

Рmin е минималният предложен срок за изпълнение от всички 

допуснати до оценка участници.  

Участникът „АТ ИЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД е предложил срок за 

изпълнение на поръчката 199 календарни дни, от които: 

- 50 календарни дни за изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

„работен проект”, подробни количествено-стойностни сметки и план за 

управление на строителните отпадъци. 

- 149 календарни дни за изпълнение на строително – монтажните и 

ремонтни работи, предвидени в приетия работен инвестиционен проект. 

ОЦЕНКА на участника по показател П1: 

П1 = (199/199)х100 = 100 точки. 
 

2. По показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2. 

 По подпоказател А „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ“ 

При разглеждане на техническото предложение на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД по този подпоказател специалистите по предмета на поръчката приеха, че 

то отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в предложения срок. 

Оценка на участника „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД по този 

подпоказател:  40  точки.  

Мотивите за това са следните: 

Предложената концепция и организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране в пълна степен осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за цялостна реализация предмета на поръчката, като са създадени 

необходимите условия за постигане на максимално високо качество. Представена 

е организационна схема за управление на проектирането и съответните етапи на 

изпълнение на същото, с включени всички проектни части съгласно Заданието за 

проектиране. Допълнително, участникът е изготвил анализ на рисковете, 

свързани с цялостния процес на проектиране, като е предложил адекватни 

мерки за въздействието върху им. Подробно са описани поотделно проектните 

части за трите обекта,  като е отчетена тяхната специфика – местоположение, 

предназначение и срокове за изпълнение. Участникът е взел предвид 

действащата нормативна база, приложима при реализацията на проекта. 

Предлаганата организация за контрол на качеството на проектирането 
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осигурява в най-висока степен изпълнението на инвестиционния проект в 

съответствие с изискванията на Възложителя.  

 По подпоказател Б „ТЕХНOЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“. 

При разглеждане на техническото предложение на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД по този подпоказател специалистите по предмета на поръчката приеха, 

че то отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок.  

Оценка на участника „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД по този 

подпоказател:  40  точки.  

Мотивите за това са следните: 

В техническото предложение се съдържат ясно и подробно разписани  

необходимите видове строително-монтажни работи (СМР) по трите обекта. 

Участникът предлага изпълнението на видовете СМР да бъде извършено 

поетапно, в пълно съответствие с технологията на изпълнение на отделните 

видове работи. Изложени са мотиви относно предложената организация на 

работа за всеки от трите обекта и е описана технологичната последователност. 

От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания за гарантиране качественото изпълнение на проекта. 

В предложението за изпълнение на поръчката е описана цялостната 

организация и подход на работа, след етапа на проектиране. 

Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и 

машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на 

съответната дейност. При описание на технологията на отделните видове СМР 

са конкретизирани видовете материали, изделия и съоръжения, и техния 

произход, които гарантират качественото изпълнение на проекта. Предложени 

са съвременни и модерни технологии на изпълнение, както на 

инсталационните, така и на основните видове СМР.  

Линейният график на участника обхваща в пълен обем основните 

видове работи – подробно описани и за трите обекта. Отчетени са всички 

отделни части от заданието за проектиране в правилна технологична 

последователност, предвид спецификата на обектите. Точно са определени 

необходимите ресурси за изпълнението на поръчката в предложения срок. 

При направения анализ, комисията установи пълно съответствие на данните 

от предложения линеен график с диаграмата на работната ръка. 

 По подпоказател В „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“. 

При разглеждане на техническото предложение на участника по този 

подпоказател специалистите по предмета на поръчката приеха, че то отговаря 

на изискванията на Възложителя за дефиниране на трите риска. 

Оценка на участника „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД по този 

подпоказател:  20 точки.  

Мотивите за това са следните: 
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Участникът е идентифицирал възможните рискове при изпълнение на 

поръчката от етапа на проектиране до въвеждане на строежа в експлоатация. 

Направил е пълен анализ на вероятностите за настъпване, влиянието на 

описаните от него рискове. Предложени са ефикасни мерки за 

предотвратяване на настъпването на отделни рискове, като е изготвена 

конкретна схема за управление на риска. Участникът е описал съответните 

мерки за намаляване и преодоляване на последиците при настъпил риск.  

ОБЩА ОЦЕНКА по Показател  П2: 

    П2 = А+Б = 60 + 40 =  100 точки     

Направените оценки по показатели П1 „СРОК ИЗПЪЛНЕНИЕ” и П2 

„КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” са публикувани 

на 18.01.2016 г. на Профила на купувача в изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, 

заедно с информация за насрочената дата (22.01.2016 г.), часа (10:00) и място 

(сградата на Министерство на отбраната) на отварянето на ценовите оферти на 

участника. Същото съобщение е изпратено на участника по електронна поща. 
 

   IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА 

ДОПУСНАТАТА ОФЕРТА ПО ПОКАЗАТЕЛ П3 „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“. 

Публичното заседание за отваряне на плик № 2 с надпис "Предлагана 

цена" се проведе на 22.01.2016 г. от 10:00 ч. На заседанието присъства инж. 

Борис Руменов Първанов, упълномощен с нотариално заверено пълномощно 

№28220 представител на участника. 

Председателят на комисията съобщи резултатите от оценяването на 

офертата на участника „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД по другите показатели 

за оценка: 

- показател П1 „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”: 100 точки. 

- показател П2 „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”: 

100 точки. 

 Комисията и представителят на участника се увериха в целостта на плик 

№ 2 с надпис "Предлагана цена", и се пристъпи към неговото отваряне.  
 

№ 

по 

ред 

УЧАСТНИК 
 ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  

в лева, без ДДС 

1.      „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД 3 769 999,40 
 

ОБЩА ОЦЕНКА по Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 

= (Цmin / Цi) х 100 = 100 точки) 
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V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЧИИТО ОФЕРТИ СА 

ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ. 

1-во място – „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД с Комплексна оценка от 

100 точки. 
 

Дата на съставяне на протокола: 25.01.2016 г. 

 
 

Председател: ……….…/П/………….. (полк. инж. М. Христов) 

 

Членове:   
 

1. ……….…/П/………….. (инж. С. Николова)  

 

 

2. ……….…/П/………….. (инж. М. Иванова) 

 

 

3. ……….…/П/………….. (инж. И. Антов) 

 

 

4. ……….…/П/………….. (З. Гроздилова) 

 

 

5. ……….…/П/………….. (Д. Андонова) 

 

 

6. ……….…/П/………….. (Е. Дунчева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Подписите са заличени на основание чл. 4 от ЗЗЛД. 


