
        О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №4 

 
 Днес, 26.06.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-216/20.04.2017г. на Зам. 

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-20/13.03.2017г. за откриване на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- 

Представителна – площадна зона в северната част на парка“, в състав:  

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
          1. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел «Инфраструктура и капитално 

строителство» 

                                2. Генка Енева – гл. специалист «Контрол на инвестиционния процес» 

                                3. Мария Христова – нач. отдел «Правно-нормативно обслужване»  

        4. Таня Накова - гл.експерт «Обществени поръчки, търгове и конкурси»         

                                5. Свилена Димитрова – правоспособен юрист 

                                6. инж. Ина Маринова – гл. експерт «Инвестиционно проектиране, градски 

дизайн и реклама» 

Резервни членове:  

       1. Иван Гуленов – ст. специалист „Ниска строителство и техническа 

инфраструктура 

       2. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

       3. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

отвори, разгледа и обсъди допълнително представеното разяснение от участник „Люник“ 

ЕООД, изискано с писмо с рег. индекс №5300-569/06.06.2017г., след което да разгледа и 

оцени техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка. 

 

 Поради ангажираност, до приключване работата на комисията, от основния й състав 

отсъства  Свилена Димитрова – правоспособен юрист - член, като същият се замести от 

резервен член – Виктория Филипова – гл. юрисконсулт,  който подписа декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

Представеното разяснение от участник „Люник“ ЕООД е в законоустановения срок с 

вх. № 5300-569(1)/09.06.2017г.   

Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на представеното разяснение и 

установи, че участникът удовлетворява изискванията на Възложителя и покрива критериите 

за подбор. С оглед на което същата предлага на Възложителя, участник „Люник“ ЕООД да 

бъде допуснат до по- нататъшно участие в процедурата. 

 

След извършените действия, комисията взе решение да продължи своята работа по 

разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатите участници в 

обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им, и определяне на оценките по 

показател ТП – „Качество“, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка, 

приложена в документация за участие. 

 

1.„Вера Строй“ ЕООД  
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 



  

- Срок на валидност на офертата – 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на поръчката - 150 /сто и петдесет/ календарни дни 

 

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

За Ключов експерт № 3 – „Ръководител на дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване” Теодора Михова не са приложени документи, удостоверяващи 

продължителността на общия професионален опит, посочен в техническото предложение. 

Съгласно изискванията на документацията за професионалната компетентност на 

експертите, подлежаща на оценка, участниците представят документи, удостоверяващи 

съответния опит (трудови/служебни/осигурителни книжки, референции, длъжностни 

характеристики, трудови/граждански договори, служебни бележки и други документи). 
За позициите Ключов експерт № 4 – „Координатор по безопасност и здраве“ и Ключов 

експерт № 5 - „Отговорник по качеството” е посочено едно и също лице Александър 

Терзиев, като не са налични данни, нито подкрепящи документи, от които да се установи 

съответствието на експерта с поставените изисквания към образованието на лицата, 

предложени за съответните експертни позиции, а именно: минимум средно образование с 

четиригодишен курс на обучение и с придобита професионална квалификация по 

специалност в област „Архитектура и „Строителство” или „Техника” съгласно Списъка на 

професиите за професионално образование и обучение към Закона за професионалното 

обучение и образование или еквивалентна професия/професионална квалификация, 

придобита в чужбина или в България преди влизане в сила на Закона за професионалното 

обучение и образование (средно специално образование). За лицето са посочени данни и са 

приложени единствено сертификатите за завършен курс по „Координатор по безопасност и 

здраве в строителството” и курс по „Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност. 

 

Б)  Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

(Мк) 

В техническото предложение на участника се съдържа точка с идентично на 

наименованието на показателя заглавие. Посочени са съществените изисквания, които 

влияят на избора на строителни продукти, но липсва описание на видовете и 

характеристиките на самите строителни материали, които ще бъдат използвани на всеки 

отделен етап на СМР. Участникът е посочил, че всички строителни продукти и материали, 

които ще бъдат използвани при извършването на СМР на „сградата” ще бъдат с оценено 

съответствие съгласно наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти. В случая проектът не предвижда строителство на 

сграда. Съдържа се раздел с описание на контрола на качеството на строителните материали 

по време на изпълнението, в който участникът посочва общо, че строителните продукти ще 

отговарят на съответните технически спецификации и национални изисквания, ще бъдат 

придружени с декларации за съответствие. Декларативно е посочено, че няма да се допускат 

не одобрени материали и такива ще бъдат заменяни с материали и оборудване, одобрени по 

нареждане на Възложителя. От описанието на системата за контролирана замяна на 

материали не става видно по какъв начин тя гарантира своевременна и съобразно сроковете 

по проекта на договора подмяна на материали при установяване на несъответствие.  

В предложението на участника не са налични никои от останалите компоненти 

съгласно методиката за оценка, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни материали. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които 

ще се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 



  

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 

материалите. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество. 
 

По отношение на описанието на системата за контрол на качеството на влаганите 

строителни материали, комисията счита, че същото е формално и не отговаря на поставеното 

от документацията изискване, а именно: За присъждане на съответния брой точки по 

Подпоказател Мк „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

ще се отчита наличие на съответния надграждащ компонент, което не е формално. 

Под „формално” ще се разбира предложение по съответния компонент, което не е 

насочено/съобразено конкретно с предмета на поръчката и/или не е обосновано по какъв 

начин включването му ще допринесе за повишаване качеството на изпълнението и/или 

описанието се ограничава до просто изброяване на етапа/дейността, 

последователността, системите, мерките и/или други факти, без да са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на същността на 

съответния компонент. 

 

Предложението на участника по този компонент е само формално присъства, без да е 

насочено конкретно към предмета на поръчката, не са добавени поясняващи текстове, 

свързани с обясняване същността на съответния компонент.  

  Във връзка с горното, в предложението на участника не се установява нито един от 

компонентите за присъждане на точки по показателя, както и не е доказано съответствие с 

изискванията по отношение на екипа от експерти, поради което, комисията предлага 

участникът да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.  

 

2.„Стройкомерс“ ЕООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на поръчката - 130 /сто и тридесет/ календарни дни 

  

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

- По показател „Ппк1“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

общ професионален опит на предложените от участника ключови експерти за позиции 

„Ръководител на строителния обект“, „Технически ръководител” и „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и „Озеленяване”, комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект “, който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, над 

5 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект “, 

който: притежава общ 

опит по 

специалността, по 

която е придобита 

изискуемата 

професионална 

квалификация, над 5г.; 



  

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 2 

„Технически 

ръководител” който: 
 притежава общ 

опит по 

специалността, по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 

години; 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””. 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който: 

 притежава общ опит по 

специалността , по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 5 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, 

който: 
притежава общ опит 

по специалността , по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 

години; 

ПКпк1 Общ брой точки за Ппк1 Е1 + Е2 + Е3 = 15 точки 

 

 

- По показател „Ппк2“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

специфичен професионален опит на всеки от предложените от участника ключови експерти, 

комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 1 

„Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който: 

 опит на 

управленска/координираща 

позиция при строителство 

и/или реконструкция на 3 

(три) или повече строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за строителство, 

сходно с предмета на 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект“, 

който има  
опит на 

управленска/координ

ираща позиция при 

строителство и/или 

реконструкция на 3 

(три) или повече 



  

настоящата поръчка. строителни обекта 

(изпълнени и 

приети), за 

строителство, сходно 

с предмета на 

настоящата поръчка. 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 2 

„Технически ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

 има опит при строителството 

на 2 (два) строителни 

обекта, сходни с  предмета 

на обществената поръчка; 

6 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 2 

„Технически 

ръководител” 

който: 
има доказан опит при 

строителството на 2 

(два) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената 

поръчка (Технически 

ръководител по 

договор: „Изготвяне 

на инвестиционни 

проекти и 

строителни работи по 

градска пътна мрежа 

Стара Загора”, 

съгласно 

удостоверение от 

Консорциум „Хемус 

– Дизайн – Строй” и 

технически 

ръководител за 

обект: „Инженеринг 

– изготвяне на 

работен проекти и 

строителство за 

паркоустрояване и 

благоустрояване на 

УПИ I спорт, 

атракции, 

озеляване…- гр 

Стара Загора”, 

съгласно приложено 

удостоверение от 

консорциум „РСРП- 

София”); 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 3 – 

„Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””  

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

3 т. Участникът 

предлага ключов 



  

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който:  

 има опит при строителството 

на 1 (един) строителен 

обект, сходен с  предмета  

на обществената поръчка; 

експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” 

и „Озеленяване””, 

който:  
има доказан опит при 

строителството на 1 

(един) строителен 

обект, сходен с  

предмета  на 

обществената 

поръчка 

(Ландшафтен 

архитект по договор: 

„Изготвяне на 

инвестиционни 

проекти и 

строителни работи по 

градска пътна мрежа 

Стара Загора”, 

съгласно 

удостоверение от 

Консорциум „Хемус 

– Дизайн – Строй”) 

Е4 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 4 – 

„Координатор по безопасност и 

здраве“ 

Брой точки;  

2. Участникът предлага ключов 

експерт  № 4 „Координатор по 

безопасност и здраве“, който: 

 има опит при строителството 

на 2 (два) строителни 

обекта, сходни с  предмета 

на обществената поръчка; 

6 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт  № 4 

„Координатор по 

безопасност и 

здраве“, който: 
има опит при 

строителството на 2 

(два) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената 

поръчка 

(коодринатор по 

ЗБУТ по договор: 

„Изготвяне на 

инвестиционни 

проекти и 

строителни работи по 

градска пътна мрежа 

Стара Загора”, 

съгласно 

удостоверение от 

Консорциум „Хемус 

– Дизайн – Строй” и 

координатор по 

ЗБУТ за обект: 

„Инженеринг – 

изготвяне на работен 



  

проекти и 

строителство за 

паркоустрояване и 

благоустрояване на 

УПИ I спорт, 

атракции, 

озеляване…- гр 

Стара загора”, 

съгласно приложено 

удостоверение от 

консорциум „РСРП- 

София”;; 

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 5 – 

„Отговорник по качеството” 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 5 „Отговорник по 

качеството”, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 5 

„Отговорник по 

качеството”, който: 
има опит при 

строителството на 3 

(три) или повече 

строителни обекта, 

сходни с предмета  

на обществената 

поръчка 

ПКпк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + Е3 + 

Е4 + Е5 = 

33 точки 

 

 По показател Ппк участникът получава 48 точки. 

 

Б)  Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

(Мк) 

 Участникът в техническото си предложение е посочил, че работната програма е в 

съответствие с приложения график. Следващата точка от офертата на участника, озаглавена 

„Описание на мерките за осигуряване на качество на материалите” започва с описание на 

отделните етапи и основни видове СМР, както и организация на изпълнението на СМР, 

поради което комисията приема, че е налична работна програма. 

В техническото предложение на участника се съдържа описание на мерките за 

осигуряване на качество на материалите, което включва следните компоненти: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката – 

описани са основните видове материали, които участникът ще използва: настилки, 

растителност и ВиК материали, като за всяка група материали са описани техни 

характеристики. 

 План за използването на основните строителни материали – в плана за използване на 

строителните материали отново се реферира към поредност на използване на материалите, 

показана в линеен график, приложен към офертата на участника. Видно от същия не може да 

се проследи последователността на доставката на материалите и успоредността на 

строителните процеси. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които 

ще се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 



  

материалите – участникът е описал подробно мерките за качество на материалите, сред 

които проучване на доставчиците, изискване на оферти и допълнителни сертификати, 

заявено е използване на складови помещения на територията на община Ботевград, описан е 

детайлно метод на трите контролни точки, който ще бъде използван: входящ, текущ и краен 

контрол; 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие – участникът е описал 5 конкретни мерки по 

отношение на строителните материали и 6 мерки по отношение на строителните процеси. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с 

цел запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество – 

участникът е посочил, че по проекта има технологично време като запас, през което, могат 

да бъдат заменяни и подменяни материали. Участникът е посочил още, че за всеки материал 

е предвидил минимум по двама доставчика, което ще улесни евентуалния процес на замяна. 
 

С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника  3 (три) от следните компонента, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които 

ще се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 

материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 

По отношение на компонентите План за използването на основните строителни 

материали и Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост 

с цел запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество, 

комисията счита, че те присъстват само формално в предложението на участника, липсват 

допълнителни поясняващи текстове и не отговарят на поставеното в документацията 

изискване, а именно: За присъждане на съответния брой точки по Подпоказател Мк 

„Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” ще се отчита 

наличие на съответния надграждащ компонент, което не е формално. Под „формално” 

ще се разбира предложение по съответния компонент, което не е насочено/съобразено 

конкретно с предмета на поръчката и/или не е обосновано по какъв начин включването 

му ще допринесе за повишаване качеството на изпълнението и/или описанието се 

ограничава до просто изброяване на етапа/дейността, последователността, 

системите, мерките и/или други факти, без да са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на същността на съответния компонент. 

 

 По показател Мк участникът получава 20 точки. 

 

Съгласно одобрената методиката за оценка, комисията извърши оценка по Показател 

Качество  ТП = Ппк + Мк, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

ППк=15+33=48 

ТП=48+20=68 точки 

 

 

 



  

3. „Люник“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на поръчката - 83 /осемдесет и три/ календарни дни 

  

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

- По показател „Ппк1“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

общ професионален опит на предложените от участника ключови експерти за позиции 

„Ръководител на строителния обект“, „Технически ръководител” и „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и „Озеленяване””, комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект “, който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, над 

5 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект “, 

който: 
притежава общ опит 

по специалността, по 

която е придобита 

изискуемата 

професионална 

квалификация, над 5 

години; 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 2 

„Технически 

ръководител” който: 
 притежава общ 

опит по 

специалността, по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 

години; 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване”. 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който: 

 притежава общ опит по 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, 



  

специалността , по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 5 години; 

който: 
притежава общ опит 

по специалността , по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 

години; 

ПКпк1 Общ брой точки за Ппк1 Е1 + Е2 + Е3 = 15 точки 

 

 

- По показател „Ппк2“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

специфичен професионален опит на всеки от предложените от участника ключови експерти, 

комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 1 

„Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който: 

 опит на 

управленска/координираща 

позиция при строителство 

и/или реконструкция на 3 

(три) или повече строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за строителство, 

сходно с предмета на 

настоящата поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект“, 

който има 
опит на 

управленска/координ

ираща позиция при 

строителство и/или 

реконструкция на 3 

(три) строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за 

строителство, сходно 

с предмета на 

настоящата поръчка. 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 2 

„Технически ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт №2 

„Технически 

ръководител“, 

който има  

опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената 

поръчка. 



  

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 3 – 

„Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””  

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване” , който:  

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт №3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване“ 

и 

„Озеленяване“,  
който има опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с 

предмета на 

обществената 

поръчка. 

Е4 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 4 – 

„Координатор по безопасност и 

здраве“ 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт  № 4 „Координатор по 

безопасност и здраве“, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт  № 4 

„Координатор по 

безопасност и 

здраве“, който  
има опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената 

поръчка. 

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 5 – 

„Отговорник по качеството” 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 5 „Отговорник по 

качеството”, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 5 

„Отговорник по 

качеството”, който: 
има опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с 

предмета  на 

обществената 

поръчка 

ПКпк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + Е3 + 

Е4 + Е5 = 

45 точки 



  

 

 По показател Ппк участникът получава 60 точки. 

Б)  Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

(Мк) 

 Участникът в техническото си предложение e разработил Работна програма – 

Приложение №1, в която е отразено  изпълнението на предвидените работи в тяхната 

последователност, продължителност и взаимосвързаност. В следващо Приложение №2, 

озаглавено „Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, 

които ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

техническите норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката“ , участника е описал мерките за осигуряване на качество на материалите, което 

включва следните компоненти: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката 

– описани са видове материали, които участникът ще използва при изграждането на 

настилки, обзавеждане и паркова мебел, електрически инсталации, водно огледало/сух 

фонтан и водопровод, канализация, поливна система, оборудване водна площ, сух фонтан, 

техническо помещение, места за сядане и паркоустройство.  

 План за използването на основните строителни материали – в плана за използване на 

строителните материали участникът подробно е описал поредността на използваните 

материали. Посочено е на какви стандарти ще отговарят материалите. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, които 

ще се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 

материалите – участникът е описал мерките за качество на материалите. Също така е 

описано, че приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на 

материалите. Ще се следи за опазването им в склада и на строителната площадка. Няма да 

се съхраняват на площадката ненужни материали или оборудване. Материалите ще 

отговарят на спецификацията, ще са съвместими с проекта и употребата им няма да налага 

допълнителни работи. 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да  

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие – участникът е описал, че материалите ще 

съответстват на изискваните стандарти и нормативни изисквания. Има внедрена система за 

контрол при закупуване на материали, стоки и услуги, както и при производство.  

Подробно са описани отговорностите на екипа при извършване на контрол върху 

използването на строителни материали и  ритмичност на доставки.   

  Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество – 

участникът е посочил готовността си при необходимост, неодобрените материали да бъдат 

заменяни. Всеки един от материалите ще бъде заменен с цел запазване интересите на 

Възложителя и постигане на необходимото качество за изпълнение на обекта. 

 

С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника 5 (пет) от компонентите по Подпоказател: „Мерки за осигуряване на качеството 

на използваните материали“. 

 

По показател Мк участникът получава 40 точки. 

Съгласно одобрената методиката за оценка, комисията извърши оценка по Показател 

Качество  ТП = Ппк + Мк, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

ППк=15+45=60 

ТП=60+40=100 точки 



  

4. Обединение „КСВ & Инфракорект-Ботевград“ 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

- Срок на валидност на офертата – 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за изпълнение на поръчката - 150 /сто и петдесет/ календарни дни 

  

А) Относно „Професионална компетентност“ („Ппк“) 

По показател „Ппк1“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

общ професионален опит на предложените от участника ключови експерти за позиции 

„Ръководител на строителния обект“, „Технически ръководител” и „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и „Озеленяване”, комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект “, който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална 

квалификация, над 5 

години; 

5 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния 

обект“, който: 
притежава общ 

опит по 

специалността, по 

която е придобита 

изискуемата 

професионална 

квалификация, над 

5 години; 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 2 

„Технически 

ръководител” 

който: 
 притежава 

общ опит по 

специалността, по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 

години; 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””. 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 5 т. Участникът 



  

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който: 

 притежава общ опит по 

специалността , по която е 

придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 години; 

предлага ключов 

експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване

” и „Озеленяване”, 

който: 
притежава общ 

опит по 

специалността , по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 

години; 

ПКпк1 Общ брой точки за Ппк1 Е1 + Е2 + Е3 =  15 точки 

 

 

По показател „Ппк2“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

специфичен професионален опит на всеки от предложените от участника ключови експерти: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 1 

„Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който: 

 опит на 

управленска/координираща 

позиция при строителство 

и/или реконструкция на 3 

(три) или повече строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за строителство, 

сходно с предмета на 

настоящата поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект“, 

който  има 
опит на 

управленска/координ

ираща позиция при 

строителство и/или 

реконструкция на 3 

(три) строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за 

строителство, сходно 

с предмета на 

настоящата поръчка. 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 2 

„Технически ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 2 

„Технически 

ръководител” който 
има опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената 

поръчка. 



  

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 3 – 

„Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””  

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване”” , който:  

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” 

и „Озеленяване”” , 

който:  
има опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с 

предмета на 

обществената 

поръчка 

Е4 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 4 – 

„Координатор по безопасност и 

здраве“ 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт  № 4 „Координатор по 

безопасност и здраве“, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт  № 4 

„Координатор по 

безопасност и 

здраве“, който: 
има опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената 

поръчка. 

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 5 – 

„Отговорник по качеството” 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 5 „Отговорник по 

качеството”, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 5 

„Отговорник по 

качеството”, който: 
има опит при 

строителството на 3 

(три) или повече 

строителни обекта, 

сходни с предмета  

на обществената 

поръчка 

ПКпк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + Е3 + 

Е4 + Е5 = 

45 



  

 По показател Ппк участникът получава 60 точки. 

 

Б) Относно „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

(Мк) 

В техническото предложение на участника се съдържа описание на мерките за 

осигуряване на качество на материалите, което включва следните компоненти: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, 

които ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката – 

описани са в табличен вид 25 материала със спецификации и данни за производителя им; 

 План за използването на основните строителни материали – описани са редът 

на доставка и предаване на строителните материали и съпровождащите ги документи, 

посочени са мерки за осигуряване качество на материалите, описана е процедура при 

установяване на несъответствие в даден продукт. Посочено е на какви стандарти ще 

отговарят материалите.  

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, 

които ще се използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 

материалите –не са обособени такива като отделна точка в техническата оферта, но са 

частично описани изисквания към складовете в точката с описание на системата за контрол 

на качеството. Липсват други конкретни мерки, касаещи изборът и влагането на 

материалите, така че да гарантират високо качество и минимизиране на риска от повреждане 

и погиване; 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която 

да гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие – участникът е описал условията за доставка 

на строителните материали. Посочено е, че материалите ще съответстват на изискваните 

стандарти и нормативни изисквания. Посочените са условията към складовете за съхранение 

на материалите. Участникът изтъква, че има сключени предварителни договори с 

доставчиците си, че са проучени сроковете за доставка на материалите, някои от които има 

на склад, както и че разполага със собствени транспортни средства за изпълнение на 

поръчката. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с 

цел запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество – 

участникът е изразил готовност не одобрени материали да бъдат заменяни, както и да 

осигури достъп на възложителя до складовите помещения, където се съхраняват 

материалите. Посочено е, че всеки един от материалите може да бъде заменен при обективна 

необходимост, така че да бъдат гарантирани интересите на възложителя. 

С оглед на горните констатации, комисията приема, че са налице в предложението на 

участника 3 (три) от следните компонента, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното съответствие с 

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни материали. 

 Система за контрол на качеството на влаганите строителни материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 

По отношение на компонента Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на 

строителните материали, които ще се използват на обекта, като мерките гарантират 

високо качество на използваните материали и минимизиране на риска от повреждане, 

погиване и влошаване на качеството на материалите  и Система за контролирана замяна 

на материали при обективна необходимост с цел запазване на интересите на Възложителя 

и постигане на необходимото качество, комисията счита, че те присъстват само формално в 

предложението на участника, липсват допълнителни поясняващи текстове и не отговарят на 



  

поставеното в документацията изискване, а именно: За присъждане на съответния брой 

точки по Подпоказател Мк „Мерки за осигуряване на качеството на използваните 

материали” ще се отчита наличие на съответния надграждащ компонент, което не е 

формално. Под „формално” ще се разбира предложение по съответния компонент, 

което не е насочено/съобразено конкретно с предмета на поръчката и/или не е 

обосновано по какъв начин включването му ще допринесе за повишаване качеството на 

изпълнението и/или описанието се ограничава до просто изброяване на 

етапа/дейността, последователността, системите, мерките и/или други факти, без да 

са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на същността 

на съответния компонент. 

 

 По показател Мк участникът получава 20 точки. 

 

Съгласно методиката за оценка, комисията извърши оценка по Показател Качество  

ТП = Ппк + Мк, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

ППк=15+45=60 

ТП=60+20=80 точки 

 

 

С оглед на гореизложеното комисията приключи своята работа на 20.07.2017г. в 

12:30ч. и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците, 

както и да направи окончателно класиране на представените оферти, на следващо заседание 

на комисията, което ще се проведе на 25.07.2017г. от 10:00ч. На основание чл.57, ал.1 от 

ППЗОП ценовите предложения на предложените за отстраняване участници няма да бъдат 

отворени, разгледани и оценени. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       /П/*                  /инж. Цветелин Цветков /  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.                    /П/                   /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.                    /П/                   /Генка Енева / 

 

3.                    /П/                   /Мария Христова/ 

 

4.                    /П/                   /Таня Накова/ 

 

5.                    /П/                    /Виктория Филипова/ 

 

6.                    /П/                     /инж. Ина Маринова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 


