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           Приложение №1 

    към Протокол №3 

Лист за техническа оценка 

Участник с пореден №1 АРЕН ЕООД, гр. София 

 

Показател P1 –  Концепция, подход и виждания на участника по изпълнение 

на дейностите по проектиране, гарантираща качественото и в оферирания срок 

изпълнение 

макс. брой 

точки 

Мотиви 

5 

 5 т. се поставят на оферта, в която: 

 Представената концепция отговаря на поставените от Възложителя 

изисквания в техническата спецификация 

 В план-графика са описани последователността на изпълнение на 

отделните дейности от техническата спецификация. От същия е видно: 

- Предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на всяка 

от отделните планирани дейности, като план-графикът включва и 

времето за съгласуване, корекции и одобрения; 

- Разписани са отговорността и ангажиментите на съответните 

специалисти и механизма на екипната координация, които ще доведат 

до необходимия резултат при изпълнението на дейностите по 

проектиране. 

 5 

     Участникът е разработил концепция като е разделил изпълнението на проекта 

на три етапа, което е обусловено от финансирането на проекта чрез НДЕФ.        

      Направено е изложение на последователността на изпълнение на отделните 

дейности. Идентифицирни са рисковете, които могат да настъпят в процеса на 

изпълнение на дейностите, както и мерките за тяхното преодоляване. 

     Обобщеният и детайлният план – графици на дейностите съответстват на 

предвидения от участника срок от 78 работни дни за дейностите по проектиране и 

отразява времетраенето на всички видове работи по обекта, технологичната им 

последователност и взаимосвързаност  така както са изложени в Приложение №1 

към техническото предложение. 

     Обобщеният план – график съдържа проектантите и съответното им време за 

изпълнение на отделните дейности на всеки етап от изпълнението и включва 

времето за съгласуване, корекции и одобрения.  

      В представения детайлен график на дейностите подробно са описани 

подвидовете дейности на всеки етап, както и срокът и участниците за съответния 

етап. 

      Участникът е направил предварителна оценка на необходимото време за 

изпълнение на всяка от отделните планирани дейности. Участникът е представил 

обобщен и детайлен график на ресурсите, в който са разписани ангажиментите на 

съответните специалисти на всеки етап от изпълнението. 

      В предствените концепция, подход и виждания на участника по изпълнение на 

дейностите по проектиране са разписани механизма на координация и 

комуникация между участниците в процеса по изпълнение на договора. 

 3 т. се поставят на оферта, в която: 

 Представената концепция отговаря на поставените от Възложителя 

изисквания в техническата спецификация 

 В план-графика са описани последователността на изпълнение на 

отделните дейности от техническата спецификация. От същия е видно: 

 Предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на всяка от 

отделните планирани дейности, като план-графикът включва и времето за 

съгласуване, корекции и одобрения, но не са разписани отговорността и 
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ангажиментите на съответните специалисти и механизма на екипната 

координация, които ще доведат до необходимия резултат при изпълнението на 

дейностите по проектиране. 

 1 т. се поставят на оферта, в която: 

 Представената концепция само преповтаря поставените от Възложителя 

изисквания в техническата спецификация, без да представя конкретни решения 

и обосновки на участника за изпълнение на дейностите по проектиране. 

 В план-графика са описани последователността на изпълнение на 

отделните дейности от техническата спецификация, но не е направена 

предварирелна оценка на необходимото време за изпълнение на всяка от 

отделните планирани дейности и не са разписани отговорността и 

ангажиментите на съответните специалисти и механизма на екипната 

координация, които ще доведат до необходимия резултат при изпълнението на 

дейностите по проектиране. 
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1. Оценка по показател P1 –  Концепция, подход и виждания на участника по изпълнение на дейностите по проектиране, 

гарантираща качественото и в оферирания срок изпълнение и  показател P2 – Срок за изпълнение на дейностите по проектиране: 

УЧАСТНИК  

 

Оценка на Техническото предложение на 

участника 

 

 

       P1=  О съотв.  * 100  * 0,60 
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Оценка по показател P1 –  Концепция, 

подход и виждания на участника по 

изпълнение на дейностите по 

проектиране, гарантираща 

качественото и в оферирания срок 

изпълнение /точки/ 

 

№1 АРЕН ЕООД, гр. 

София 
5 т. 

       P1= 5  * 100  * 0,60 

                5   
60 

 

2. Оценка по показател P2 – Срок за изпълнение на дейностите по проектиране: 

УЧАСТНИК 

 

Предложен от участника срок за изпълнение на 

дейностите по проектиране 

 

P2=   С мин.   * 100 * 0,40 

             С съотв. 

 

 

Оценка по показател P2 – Срок за 

изпълнение на дейностите по 

проектиране /точки/ 

 

№1 АРЕН ЕООД, гр. 

София 
78 работни дни 

P2 = 78  * 100 * 0,40 

                   78 
40 
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 3. Комисията определи Техническа оценка /ТО/ на офертата на допуснатия участник съгласно одобрената методика за определяне на 

комплексна оценка на офертата, която се извършва по формулата: ТО = P1 + P2 

 ТО = 60 + 40 = 100 

 Комисията определи Техническа оценка на офертата на участник АРЕН ЕООД, гр. София – 100 т. 

  

  

 
Председател: инж. Петър Мутафчиев  

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев         

2. Киприяна Гулева    


