
 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 

тел./факс 953 33 74 
 

  Изх. № 12998/10.09.2018 г. 
 

 

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

„РЕМОНТ НА ПОКРИВНОТО 

ПОКРИТИЕ И ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ 

СГРАДАТА НА ХОТЕЛА ВЪВ ВОЕННО-

ПОЧИВЕН ДОМ „СОЗОПОЛ“  

 

Относно: Писмено разяснение по поставени въпроси във връзка с 

публикувана процедура за участие в публично състезание с Решение изх. № 

11953/16.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 

покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен 

дом „Созопол“. 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 

 Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на 

следният въпрос: 

 

Въпрос 1: 

В обявлението на обществената поръчка, подточка "Критерии за  

възлагане" е отбелязано "Цена", в наличната документация т.6 Критерии за  

възлагане на обществената поръчка е написано: "Критерият за възлагане на  

поръчката е „оптимално съотношение качество/цена“, въз основа на която  

се определя икономически най-изгодната оферта.  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). На първо място се 

класира участникът, събрал най-много точки.  



 

Максималния брой точки, които участникът може да  

получи е 100 точки. 

 

Методиката за определяне на комплексанта оценка се съдържа в 

Приложение 2, част от одобрената документация за участие". В 

Приложение 2 е показано, че "Икономически най-изгодната оферта се 

определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП." „Комплексната оценка” се 

определя на база следните показатели: 

1. Качество на техническо предложение – П1 50% 

2. Ценово предложение – П2 50% 

От по - горните обстоятелства и наличните разминавания между настоящето  

"Обявление" и настоящата "Документация", не става ясно каква е  

методиката на оценяване и образуването на комплексната оценка.  

Моля, Възложителят да поясни. 

 

Отговор №1: 

 

Критерият за оценяване на подадените оферти за участие в обществената 

поръчка с предмет: „Ремонт на покривното покритие и първи етаж от 

сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол“, е оптимално 

съотнощение качество-цена, съгласно Приложение № 2 от документацията 

за обществената поръчка - Методиката за определяне на комплексна оценка 

на офертите. 

 

Въпрос 2:  

От Приложение 2, Техническото предложение задължително  

съдържа следните елементи: 

 

1. Описание на предложението за проектиране на фасадните прозорци от  

алуминиеви рамки остъклени със стъклопакет и вътрешните интериорни  

врати, както и работна схема за подмяна на ВиК инсталацията. 

2. Организация на работата по време на отделните етапите на строителство  

и по видове СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията,  

посочени в техническата спецификация с приложено разпределение на  

техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове  

работи. 

3. Последователност на процесите и технология на изпълнение на всички  

видове СМР, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия,  

техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида 

работа до етап на пълното ѝ завършване. 



 

 

4. Организация на работа, която участникът ще създаде за действията на  

техническите лица, ангажирани в изпълнението на строителството, както и  

координацията между тях. Посочват се методите на работа, гарантиращи:  

срочност и качество на изпълнението, както и действията, с които  

участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. Участникът,  

дава информация за организацията на работа на персонала и необходимата  

техника за изпълнението на строително-монтажните работи, в съответствие  

с предварително обявените условия на обществената поръчка. 

 

5. Участникът описва мерките, които ще предприеме за осигуряване на  

здравословни и безопасни условия на труд на собствения си персонал. 

 

6. Участникът описва методите, които ще използва за контрол върху  

качеството на доставките на материалите и влагането им, необходими при  

изпълнение на строителството. 

 

Забележка: Техническо предложение, което не съдържа изброените по-горе  

елементи, не се допуска до оценяване. 

 

По отношение на подточка 1, настоящата обществена поръчка, не 

предвижда такъв вид дейности. Моля, Възложителят да поясни по 

отношение на т.1 дали е "паразитен текст"???? 

 

Отговор 2: 

Поради техническа грешка в Методиката за определяне на комплексна 

оценка на офертите в Показател П1 „Качество на техническото 

предложение“, текстът в точка 1 “Описание на предложението за 

проектиране на фасадните прозорци от алуминиеви рамки остъклени със 

стъклопакет и вътрешните интериорни врати, както и работна схема за 

подмяна на ВИК инсталацията“, следва да бъде заличен. Номерацията в 

методиката следва да се преномерира.  

    

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

    НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

    „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 

     ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”  

                                          /п/ 

               ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 

 


