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

 

 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 3 

 

Днес, 11.07.2017 г., комисия назначена със Заповед № ОА-292/14.06.2017г. на зам. 

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

открита процедура с Решение № ОП-24/15.05.2017г. за откриване  на обществена поръчка 

с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи 

(СМР) на: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“, в 

състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

          1. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

        2. Иван Гуленов – гл. специалист „Нискo строителство и техническа 

инфраструктура“ 

        3. инж. Надежда Петкова Петрова – строителен инженер „ПГС“ - 

външен експерт, вписана под номер в АОП: ВЕ-202  

       4.инж. Елена Михайлова Чернева – строителен инженер В и К - 

външен експерт, вписана под номер в АОП: ВЕ-37 

Резервни членове:  

       1. Николай Николов – юрисконсулт 

       2. инж. Стоил Атанасов – нач-к отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

       3. инж. Митко Тодорин – мл. експерт «Инвеститорски контрол и 

капитални вложения» 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация Ботевград, 

за да продължи своята работа по отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи, изискани с Протокол № 2 от 30.06.2017г., относно 

съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, както и извършване на оценка на техническите предложения 

на участниците.  

Протокол № 2 от 30.06.2017г. беше изпратен на участниците по електронен път на 

ел. поща, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са 

в законоустановения срок, както следва: 

 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД  - вх. № 5300-697/1/04.07.2017 г. 

2. „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД - вх. № 5300-697/2/07.07.2017 г. 

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците относно съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва: 

 



1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил нов ЕЕДОП, с който е 

отстранил пропуските, като се е съобразил с дадените препоръки в Протокол № 2. С оглед 

на това комисията приема, че участникът отговаря на критериите за подбор и 

изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя и допуска участникът до 

оценка на техническото предложение. 

 

2. „ВЕРА - СТРОЙ“ ООД 

 

Комисията констатира, че участникът е представил нов ЕЕДОП, както и два броя 

удостоверения за добро изпълнение, с оглед на което е отстранил пропуските, като се е 

съобразил с препоръките, дадени в Протокол № 2. Поради това комисията приема, че 

участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията към личното състояние, 

поставени от Възложителя и допуска участникът до оценка на техническото предложение. 

 

3.„ДК ИНФРА“ ООД - съгласно Протокол № 2 участникът се допуска до по-

нататъшно участие и оценка на техническото му предложение. 

 

 

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, 

техническите предложения на участниците трябва да обезпечават качественото 

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

пристъпи към проверка на техническите предложения. Проверката включва: 

 Приложен ли е Образец №3 - попълнен, подписан и подпечатан 

 Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи / максимум 150 

календарни дни за всеки от подетапите по отделно/; 

 Техническото предложение на участника дали включва предложение за 

организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката; 

 Техническото предложение на участника дали включва Спецификация на всички 

предвидени за влагане материали; 

 В Техническото си предложение, участникът приложил ли е Линеен календарен 

план за съответния подетап (заетостта в човекодни за всяка една дейност, времето 

за изпълнение и броят на необходимите строителни работници; броя и вида на 

необходимата механизация за всяка една дейност; осигуряването на непрекъснато 

водоснабдяване на абонатите на ВиК „Бебреш" в обхвата на технологичните 

участъци на изпълнение на поръчката)  с Диаграма на работната ръка 

 Техническото предложение на участника дали включва методология за гарантиране 

на качеството на крайния продукт 

 Техническото предложение на участника дали включва мерки за намаляване 

дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни 

дейности отчитайки дефинираните от Възложителя аспекти: 

- Достъпност до обществени, търговски и частни сгради и минимално 

прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони  

- Шум и вибрации  



- Замърсяване на въздух и прилежащи територии и улици  

 Приложена ли е Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор - Образец №4;  

 Приложена  ли е Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;  

 Приложена ли е Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - по чл. 39, ал.3, 

буква "д" от ППЗОП - Образец № 6; 

 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

След направената проверка на техническото предложение на участника не се установиха 

несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. С 

оглед установените обстоятелства, Комисията реши: Участникът „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ 

ООД продължава в следващите етапи на разглеждане и оценка на техническото 

предложение съгласно одобрената документация. 

 

2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 

След направената проверка на техническото предложение на участника се установиха 

следните несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за 

участие: 

 Участникът е допуснал множество вътрешни противоречия при изработването 

на своето техническо предложение, които се отнасят до следното: 

- по отношение на предвидените човешки ресурси – В Приложение №1 (от 

техническото предложение) участникът е описал необходимия му ключов 

персонал, като е описал изисканите от Възложителя специалисти 

(Технически ръководител, Експерт по ЗБУТ и Отговорник по контрола на 

качеството) и е предложил като допълнителни експерти за изпълнение на 

строителството: Експерт „Механизация и оборудване“, Експерт „ПТО“ и 

Експерт „Пътни работи“. В изработената Схема 1 „Организация и ключов 

персонал“ са представени експерти, който са различни от декларираните в 

предходната точка допълнителни експерти. Например предложения 

допълнителен експерт -Експерт „ПТО“ липсва в разработената 

организация/схема 1. За представените на схемата експерти не е ясно с какви 

функции ще са. 

Също така допълнителният експерт - Експерт „ПТО“ не фигурира в 

Линейния календарен график (част от техническото предложение на 

участника). Следователно има разминаване и вътрешно несъответствие 

в отделните приложения на техническото предложение на участника. 

 

- по отношение на предвидените за влагане материали – Съгласно 

документацията за участие към настоящата обществена поръчка, 

участниците трябва да приложат към своите оферти Спецификация на 

всички предвидени за влагане материали с посочване на вида, 

търговското наименование, производител, доставчик, техническите и 

качествени характеристики (параметри) на материала. В Приложение №4, от 



техническото предложение на участника, са описани материалите, които 

възнамерява да вложи при изпълнение на СМР на целият обект. В него той е 

посочил спецификации на следните материали: 

- PE дъги (различни размери) 

- PE муфи (различни размери) 

- ПХ 

- фланшов намалител (различни размери) 

- жибо 

- водопроводни тръби (различни размери) 

При подробно запознаване с описаните материали се установи, че 

участникът не е предвидил (описал) за влагане всички необходими му 

материали вземайки под внимание спецификата на обекта и предвидените в 

количествената сметка (към настоящата документация) дейности. Пример за 

това са: 

-  в Количествената сметка е предвидено участниците да изпълнят 

„Изкоп, кофраж, армиране, доставка, изливане и вибриране на 

бетон на място за шахти УЗР и Регулатор на налягане с филтър    

С-но Черт.03-01-001 и черт.03-01-002“, следователно за да бъде 

изпълнена тази дейност би следвало да се вложат – бетон и 

армировка 

- в Количествената сметка е предвидено участниците да изпълнят 

„Доставка, полагане, монтаж и изпитване на комбиниран aвтом. 

Въздушник тип подземен със защитна тръба, капак от чугун  и 

вграден клапан за демонтаж и монтаж DN 50…“, следователно за 

да бъде изпълнена тази дейност би следвало да се вложат – 

въздушник и капак 

- в Количествената сметка е предвидено участниците да монтират 

Сградни водопроводни отклонения. В таблицата не е описан подобен 

материал, но комисията разгледа приложените декларации и 

сертификати за съответствие и откри декларация за СВО. С оглед на 

това ще приеме, че участникът е предвидил този материал. 

- в Количествената сметка е предвидено участниците да изпълнят 

„Доставка, полагане и уплътняване на неплътен  асфалтобетон 4 

cm и плътен асфалтобетон 4 см  за пътна настилка...“, 

следователно за да бъде изпълнена тази дейност би следвало да се 

вложат – плътен и неплътен асфалтобетон 

- и др. 

 

- по отношение на предвидените технологията на изпълнение – Съгласно 

приложения Линеен календарен график са установени следните допуснати 

несъответствия с оглед на технологията за изпълнение на обекта: 

- в един и същи ден (първи за изпълнение на СМР на подетап 1.1) 

участникът възнамерява да направи траншеен изкоп за входна и 

изходна шахта, да направи уплътнения обратен насип на шахтите, да 

натовари и извози на депо до 2км на излишния материал от шахтите, 

а монтажа на тръбите чрез метода Pipe bursting едва за 10-11 ден от 

старта на строителните работи. Видно от описаното участникът е 



нарушил технологията на изграждане на водопроводна мрежа 

съгласно Pipe bursting, а именно че тези шахти (входна и изходна) 

са необходими, за да се положи водопровода без изкопно и чак 

след неговото полагане би следвало да бъде направен обратен 

насип на шахтите и съответно да бъде уплътнен. Това показва и 

разминаване и вътрешна несъвместимост между описаното от 

участника в текстовата част от техническото предложение и 

приложения Линеен календарен график.  

Подобни нарушения на технологичната последователност на 

изпълнение на отделните СМР са видни в целия Линеен календарен 

график.  

- участникът възнамерява да изпълни дейността „Изкоп, кофраж, 

армиране, доставка, изливане и вибрирне на бетон на място за 

шахти УЗР и Регулатор на налягане с филтър    С-но Черт.03-01-001 

и черт.03-01-002“ за 1 ден. Технологията на изпълнение за тази 

дейност е в следната последователност: прави се изкоп, след това 

кофраж, полага се армировката, в готовите кофражни форми с 

монтирана армировка се излива бетона, след като  бетона е набрал 

неоходимата якост се декофрира. Чак след декофрирарането тази 

дейност се счита за изпълнена в цялост. С оглед на това че 

участникът е предвидил само 1 ден за всички изброени поддейности, 

става ясно, че не се е съобразил с времето необходимо на бетона за 

достигане на якост. Отделно съгласно Наредба №3 2004 преди 

полагане на бетона се съставят протоколи за извършените скрити 

работи, приемане на дъно изкоп и армировка, не става ясно как в 

рамките само на един ден ще бъдат изпълнени всички тези 

строителни дейности, ще се проверят и съставят нормативно 

изискуемите протоколи и ще се обезпечи набиране на якост на 

положения бетон. Това по същество е неспазване на необходимото 

технологично време за изпълнение на тази строителна дейност.  

Отделно за тази дейност в линейния график не е предвидена 

механизация (както и в диаграмата на работната ръка), а в текстовата 

част от техническото предложение, участникът е описал, че при 

изкопи ще използва багер. Това по същество се явява вътрешно 

разминаване в описаната организация от участника.   

 

 Участникът не е оценил всички дефинирани от Възложителя аспекти. В 

Приложение №5  от техническото му предложение участникът е описал мерките, 

които възнамерява да предприеме за намаляване на дискомфорта на местното 

население при изпълнение на предвидените строителни дейности. В него има 

оценка и предложени мерки за следните аспекти: 

- шумово замърсяване 

- вибрации 

- производство и управление на опасни отпадъци 

- управление на излишни отпадъци/дърво, пластмаса, опаковъчен материал и 

др. 

- производство и управление на инертни отпадъци /остатъци от туби, части, 

RCD на малки обекти и др./ 



- Замърсяване на почвата 

- Отделяне па неприятни миризми  

- Производство и управление на отпадъчни води  

- Замърсяване на атмосферата чрез отделяне на газове  

- Употреба на горива  

- Влияние върху фауната  

- Безопасност и здраве на работното място  

- прекъсване на водоснабдяването 

Съгласно документацията за участие, към настоящата обществена поръчка, 

Възложителя е дефинирал следните аспекти, за които би следвало да бъдат 

предвидени мерки от участниците: 

- Достъпност до обществени, търговски и частни сгради и минимално 

прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони  

- Шум и вибрации  

- Замърсяване на въздух и прилежащи територии и улици  

С оглед на описаното участникът не е оценил и не е предложил мерки за 

дефинирания от Възложителя аспект „Достъпност до обществени, търговски и 

частни сгради“. 

 

 В Приложение №5,  от техническото предложение, участникът е записал: „…Най-

значимото влияние върху атмосферата е повдигането на прах, директно 

предизвикано от строителните монтажни и демонтажи работи. В частност 

дейностите, предизвикващи най-много прах са: 

- Демонтаж на стари врати и прозорци в отделните жилища и в общите 

части; 

- Пробивни работи; 

- Транзит на превозни средства в зоната, свързани предимно с доставките 

на материали. …“ 

Предметът на настоящата обществена поръчка е реконструкция на водопроводната 

мрежа на гр. Ботевград, като в обхвата и не се предвиждат строително монтажни 

дейности по демонтаж „…стари врати и прозорци в отделните жилища и в 

общите части…“ . Това че участникът е допуснал и описал дейности различни от 

обхвата на поръчката е видно и от: „…Очаква се в процеса на извършване на 

строително-ремонтните работи да се генерират отпадъци като: смесени 

отпадъци от строителство, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови изделия, дървесен материал, пластмаси, желязо и стомана, 

изолационни материали, строителни материали на основата на гипс, стъкло, 

опаковки , съдържащи опасни вещества, опаковки от доставяне и употреба на 

бои, лакове, покривни материали, лепила и уплътняващи материали, прахови 

частици и прах, стърготини и изрезки от пластмаси, опаковки-хартиени, 

пластмасови, метални, смесени, композитни / многослойни опаковки, облицовъчни 

и огнеупорни материали, смесени битови отпадъци и др …“ (Приложение №5 от 

техническото предложение). Тези отпадъци биха се генерирали при ремонт на 

сграда, но не и при ремонт на водопроводна мрежа на град. С оглед на това, 

техническото предложение на участника съдържа множество паразитни текстове 

– отнасящи се за изпълнението на дейности, които не са в обхвата на настоящата 

обществена поръчка.  

 



Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка раздел VI 

„Оферта“: „…Участник, чието „Предложение за изпълнение на поръчката“ показва 

вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, 

материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на 

паразитни текстове, (паразитни са текстове, отнасящи се до други процедури, други 

възложители, изпълнители или обекти), се отстранява от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

Участник, чиито линеен календарен план за съответния подетап има липсващи 

изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие със строителната програма, техническата 

спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, 

уреждащ строителните процеси, се отстранява…“.  

Съгласно Документацията за участие към настоящата обществена поръчка раздел XII 

„Методика за оценка“: „…Ще бъде отстранен от участие в процедурата Участник, 

който: c) не е предложил някое от изискуемите в настоящата документация (вкл. 

Образци и приложения) части или сроковете, попълнени в техническото предложение и 

тези, посочени в графика, се различават…“. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, ал. 2, буква а от ЗОП, Комисията предлага 

за отстраняване от участие Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 

 

3. „ДК ИНФРА“ ООД 

След направената проверка на техническото предложение на участника не се установиха 

несъответствия с изискванията на Възложителя описани в документацията за участие. С 

оглед установените обстоятелства, Комисията реши: Участникът „ДК ИНФРА“ ООД 

продължава в следващите етапи на разглеждане и оценка на техническото предложение 

съгласно одобрената документация. 

 

 

Председателят на комисията закри заседание на комисията и насрочи ново закрито 

заседание за 12.07.2017г в 10:00ч, на което да р извършат оценка на техническите 

предложения на допуснатите оферти, съгласно утвърдената от Възложителя методика. 

Председателят закри заседанието в 18:00ч. 

 

Комисията  продължи своята работа по разглеждане и проверка за съответствие с 

изискванията на тръжната документация на техническите предложения на допуснатите 

участници съгласно документацията за участие на 12.07.2017г в 10:00ч в непроменен 

състав.  

 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се провежда в следната 

последователност: 

(1) оценка на техническото предложение; 

(2) оценка на ценовото предложение. 

Оценката на офертите на участниците ще се извършва по посочените показатели и тяхната 

относителна тежест в комплексната оценка по следната формула: 

КО = ТП + ФП, където 

ТП- Технически показатели с тежест-максимум 65 точки 

ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 35 точки 

Показатели за оценяване са: 

a) Технически показатели ТП = П1 + П2 + П3 + П4 = 65 точки 

- П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – максимум 16 точки; 

П1 = П11 +П12 където 

П11 = (С1min / C1i) x 8, където: 



С1i e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни 

работи за подетап 1.1, съгласно Техническото предложение на 

съответния участник. 

С1min e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни 

работи за подетап 1.1, съгласно Техническото предложение на 

съответния участник. 

П12 = (С2min / C2i) x 8, където: 

С2i e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни 

работи за подетап 1.2, съгласно Техническото предложение на 

съответния участник. 

С2min e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни 

работи за подетап 1.1, съгласно Техническото предложение на 

съответния участник. 

- П2 - Предложение за организацията и професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – максимум 20 точки; 

П2 = А1 + Б1, където: 

А.1. Относно организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката. 

1 точка получава оферта, която отговаря на минималните изисквания за 

съдържание на тази част от техническото предложение, а именно, за която са 

налице: 

- Предложена е организацията за изпълнение на отделните дейности, 

необходими за осъществяване на строителството за всеки от подетапите 

поотделно, включително тяхното обезпечение с изпълнителски персонал. 

- Представено е предложение относно разпределението на дейностите, 

задачите и отговорностите между всеки един от предлаганите от участника 

експерти, във връзка с изпълнението на дейността. 

4 точки получава оферта, за която са изпълнени условията за получаване на 1 точка 

и са предложени до двама допълнителни експерти (над посочените в Раздел IV на 

Техническата спецификация). Като условие за получаване на този брой точки е 

функциите и отговорностите на допълнително предложените експерти да не се 

припокриват с тези, посочени в техническата спецификация, а също така тези 

експерти (чрез определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят 

за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността. 

8 точки получава оферта, за която са изпълнени условията за получаване на 1 точка 

и са предложени трима или повече допълнителни експерти (над посочените в 

Раздел IV на Техническата спецификация). Като условие за получаване на този 

брой точки е функциите и отговорностите на допълнително предложените експерти 

да не се припокриват с тези, посочени в техническата спецификация, а също така 

тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) да допълват и 

допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността. 

Б.1. Относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

строителството: Б.1. = Б.1.1. + Б.1.2. + Б.1.3. 

Точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението, се присъждат по следния начин: 

Б.1.1. за Техническия ръководител – 

 специфичен професионален опит като техническия ръководител на обект: 

- над 3 години до 5 години включително – 1 точка 

- над 5 години – 2 точки; 

 за участие в качеството си на технически ръководител в брой 

обекти/строежи, сходни* с предмета на поръчката: 

- за 1 обект/строеж – 1 точка; 

- за 2 и повече обекта/строежа – 2 точки; 

Б.1.2. За Експерт по ЗБУТ - 



 специфичен професионален опит като „Експерт ЗБУТ“, а именно 

упражняване на функциите и отговорностите на експерт по здравословни и 

безопасни условия на труд по време на строителство: 

- над 1 година до 3 години включително – 1 точка 

- над 3 години – 2 точки; 

 за участие в качеството си на експерт, осигуряващ здравословни и безопасни 

условия на труд в брой обекти/строежи, сходни* с предмета на поръчката: 

- за 1 обект/строеж – 1 точка; 

- за 2 и повече обекта/строежа – 2 точки; 

Б.1.3. За Отговорника по контрола на качеството 

 специфичен професионален опит на Отговорника по контрола на 

качеството: 

- над 1 година до 2 години включително – 1 точка; 

и над 2 години – 2 точки 

 за участие в качеството си на Отговорника по контрола на качеството в брой 

обекти/строежи, сходни* с предмета на поръчката: 

- за 1 обект/строеж – 1 точка; 

- за 2 и повече обекта/строежа – 2 точки; 

* „Сходни“ с предмета на поръчката са обекти/строежи за изграждане и/или 

реконструкция на водопроводна мрежа и/или каланизационна и водопроводна 

мрежа. 

- П3 – Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт – максимум 15 

точки; 

Оценка 15 точки получават предложения, които отговарят на поставените с 

указанията условия и за тях е в сила всяко едно от следните обстоятелства 

(твърдения): 

1) От описанието и линейния график за всеки от подетапите е 

демонстрирано познаване и съобразяване с конкретните и специфични 

особености на всеки от участъците (клоновете на водопроводната мрежа), 

които ще се изпълняват. Предвидените организация, технологии, методи 

и ресурси (човешки и технически) са съобразени със спецификата и 

условията на изпълнението и доказват постигането на висок качествен 

ефект за всеки участък (клон на водопроводната система). 

2) От предложението (вкл. Линейния график) е видно осигуряването на 

непрекъснато водоснабдяване на абонатите на ВиК „Бебреш" в обхвата на 

технологичните участъци на изпълнение на поръчката, както и кога и за 

какъв срок (колко часа) и на какъв район предвижда прекъсвания на 

водоснабдяването за превключване към новоизградените участъци. 

3) Представени са основните технологични параметри на механизацията, 

съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението 

на договора и е обосновано тяхното преимущество. 

4) Описани са и са обосновани преимуществата на конкретното 

предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, 

посочени в изискванията на възложителя и проектната документация (и 

по-конкретно технически и иновативни методи на изпълнение, 

способстващи за по-високо качество на крайния продукт). 

5) Направено е описание на следните показатели за постигане на качество – 

характеристики на основните материали и елементи, предвидени за 

влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-

технологични преимущества) с изискванията в техническата 

спецификация и инвестиционните проекти. 

6) Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и 

осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности 



от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, 

необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са 

конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за 

изпълнение строителни работи. 

7) Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията 

условия и съдържа преимущества пред останалите предложения за 

изпълнение на поръчката. 

 

оценка 10 точки – Получават предложения, които отговарят на поставените с 

указанията условия, но за тях не е в сила поне едно или две от обстоятелствата 

(твърденията), посочени като условие за получаване на максималния брой точки 

(15 точки). 

оценка 5 точки – Получават предложения, които отговарят на поставените с 

указанията условия, но за тях не са в сила повече от две от обстоятелствата 

(твърденията), посочени като условие за получаване на максималния брой точки 

(15 точки). 

Оценка 1 точка получават предложения, които отговарят на поставените с 

указанията условия, но за тях е в сила поне едно от следните твърдения: 

- не са конкретни* или не са подробно* изложени единствено на база на 

представените данни в проектната документация, както и основните 

технологични параметри на основните материали, без да ги допълват или 

превъзхождат и не съдържат преимущества относно предложението за 

изпълнение на предмета на поръчката; 

- Предвидените организация, технологии и методи на изпълнение са 

представени общо, а именно не са конкретно насочени към предмета на 

поръчката (може да бъдат отнесени за изпълнението на всеки сходен 

строителен обект). 

- Представената методология за гарантиране качеството на крайния продукт 

е обща и се базира единствено и само на въведената система за качество 

ISO 9001 ; 

- Предложението не съдържа абсолютно никакви преимущества, участникът 

декларира, че ще изпълни качествено и в срок поръчката, но не доказва 

как ще го постигне. 

 

- П4 - Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на 

предвидените строителни дейности – максимум 14 точки; 

1 точка получава предложение на Участник, за което е установено следното -

описаните мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време 

на строителството за указаните аспекти (достъпност до прилежащите сгради, шум и 

вибрации, минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони и 

замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици), обезпечават 

единствено нормативните и законовите задължения на всеки изпълнител при 

изпълнение на подобен вид строителни обекти (вкл. изискванията на Възложителя, 

записани в техническите спецификации). 

5 точки по този подпоказател получава офертата, за която описаните мерки за 

намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население по време на 

строителството, за указаните аспекти (достъпност до прилежащите сгради, 

минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони, шум и вибрации 

и замърсяване на въздуха, и прилежащите територии и улици), освен че 

обезпечават нормативните, законовите задължения (вкл. изискванията на 

Възложителя, записани в техническите спецификации), са инициатива на 

участника. Тези мерки са описани и е обосновано как тяхното прилагане ще доведе 

до допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население 



при изпълнение на предвидените СМР, но са налице две и повече от следните 

обстоятелства: 

- Предложените мерки (инициатива на участника) не обезпечават целия 

период на изпълнение на СМР в съответното населено място; 

- Предложените мерки (инициатива на участника) не покриват целия набор 

(обхват) от предвидените за изпълнение СМР (отнасят се за отделни 

видове СМР) за съответния подобект (населено място); 

- Предложените мерки (инициатива на участника) не са насочени и към 

трите аспекта, сочени от Възложителя (достъпност до прилежащите 

сгради, минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони, 

шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и 

улици). 

10 точки по този подпоказател получава офертата, за която описаните мерки за 

намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население по време на 

строителството, за указаните аспекти (достъпност до прилежащите сгради, 

минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони шум и вибрации и 

замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици), освен че обезпечават 

нормативните, законовите задължения (вкл. изискванията на Възложителя, 

записани в техническите спецификации), са инициатива на участника. Тези мерки 

са описани и е обосновано как тяхното прилагане ще доведе до допълнително 

намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население при изпълнение 

на предвидените СМР, но е налице едно от следните обстоятелства: 

- Предложените мерки (инициатива на участника) не обезпечават целия 

период на изпълнение на договора в съответното населено място; 

- Предложените мерки (инициатива на участника) не покриват целия набор 

(обхват) от предвидените за изпълнение СМР (отнасят се за отделни 

видове СМР) в съответното населено място; 

- Предложените мерки (инициатива на участника) не са насочени и към 

трите аспекта, сочени от Възложителя (достъпност до прилежащите 

сгради, минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони, 

шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и 

улици).  

14 точки по този подпоказател получава офертата, за която описаните мерки за 

намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население, по време на 

строителството за указаните аспекти (достъпност до прилежащите сгради, 

минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони, шум и вибрации 

и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и улици), които, освен че 

обезпечават нормативните и законовите задължения на всеки изпълнител при 

изпълнение на подобен вид строителни обекти (вкл. изискванията на Възложителя, 

записани в техническите спецификации), са инициатива на участника, обезпечават 

целия период на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни 

дейности и за двата подетапа и са насочени към всеки от описаните от Възложителя 

аспекти. Тези мерки са описани и е обосновано как тяхното прилагане ще доведе до 

допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население по 

време на изпълнение на предвидените СМР и обезпечават целия период на 

изпълнение на договора. 

 

 

1. „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД 

 П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи  

Предложен срок за подетап 1.1 / C1i/ = 93 календарни дни 

Минималния предложен срок за подетап 1.1 / С1min/ = 93 календарни дни 

Предложен срок за подетап 1.2 / C2i/ = 96 календарни дни 

Минималния предложен срок за подетап 1.2 / С2min/ = 96 календарни дни 



 

П11 = (С1min / C1i) x 8 = (93/93) х 8 = 8 точки 

П12 = (С2min / C2i) x 8 = (96/96) х 8 = 8 точки 

П1 = П11 +П12 = 8 + 8 = 16 точки 

 

 П2 - Предложение за организацията и професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката 

А.1. Относно организацията на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката. 

Кратко описание: 

Участникът е включил следните експерти в ключовия екип, които ще 

изпълняват обществената поръчка: 

 Технически ръководител – изискван от Възложителя 

 Експерт по ЗБУТ - изискван от Възложителя 

 Отговорник по контрол на качеството – изискван от Възложителя 

 Експерт Геодезия - допълнително включен от участника 

 Експерт част Пътна - допълнително включен от участника 

 Експерт Еколог - допълнително включен от участника 

 Експерт ПТО - допълнително включен от участника 

 Експерт Конструкции - допълнително включен от участника 

За всеки експерт е описал образование, опит задълженията и отговорностите 

му в рамките на изпълнение на обществената поръчка, организационните 

връзки. Описал е принципите на управление, които възнамерява да прилага 

при изпълнението на обекта. Мотивите за включване на допълнителните 

експерти (за всеки допълнителен експерт по отделно). Определил е работни 

бригади - 3 на–брой, като е описал техния брой и квалификация на 

работниците, мобилизацията им, както и взаимоотношенията в екипа на 

изпълнителя. 

Мотиви и оценка по този под показател 

Предложени са петима допълнителни експерта в ключовия екип. 

Задълженията и отговорностите им не се препокриват със задълженията и 

отговорностите на експертите изискани от Възложителя. Определените 

задачи вменени на допълнителните експерти допълват и допринасят за 

качественото постигане на резултатите от изпълнението на дейностите 

включени в обществената поръчка.  

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите е налице следното обстоятелство, по този подпоказател: 

o изпълнени са условията за получаване на 1 точка и са предложени 

трима или повече допълнителни експерти (над посочените в Раздел IV 

на Техническата спецификация). Като условие за получаване на този 

брой точки е функциите и отговорностите на допълнително 

предложените експерти да не се припокриват с тези, посочени в 

техническата спецификация, а също така тези експерти (чрез 

определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят за 

качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността. 

Вземайки под внимание описаното, Комисията оценява участника по 

подпоказател А.1. с 8 точки. 

 



Б.1. Относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено строителството: 

 Б.1.1. за Техническия ръководител 

Кратко описание: 

За Технически ръководител, участникът е предложил инж. Георги Ташев. 

Към техническото предложение са приложени следните документи: 

 Диплома за завършено образование 

 Трудов договор от 01.01.2009г 

 Трудова книжка 

 Заповед №18/16.16.2008г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №25/02.05.2014г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №17/25.07.2011г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №28/02.07.2009г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Референция от „Водоканалстрой“ ООД 

 

Мотиви и оценка по този под показател 

От представените документи от участника става ясно, че инж. Ташев 

(предложена за технически ръководител) е изпълнявала функциите на 

технически ръководител на обекти: 

- Реконструкция на главен водопровод – Бургас, участък от водоем 

„Лозово“ до хотел „Мираж“ -видно от Референция 

- Инженеринг за изграждане на станция за препомпване на битово-

фекални води от терминал Бургас-Запад и бъдещия контейнерен 

терминал до градска пречиствателна станция гр. Бургас -видно от 

Референция 

- Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна 

мрежи на гр. Смолян -видно от Референция 

- Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр.Поморие -

видно от Референция 

Изпълнявал е длъжността на технически ръководител на строителни 

обекти над 11 години видно от Референция и трудов договор 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите са налице следните доказани обстоятелства, по този 

подпоказател: 

o специфичния професионален опит на експерта е над 11 години, 

следователно получава 2 точки 

o участвал е в изпълнението на 4 сходен обект, в качеството на 

технически ръководител, следователно получава 2 точки 

 

Б.1.1 = 2 + 2 = 4 точки 

 

 Б.1.2. За Експерт по ЗБУТ  

Кратко описание: 

За Експерт по ЗБУТ, участникът е предложил инж. Николай Петков. Към 

техническото предложение са приложени следните документи: 

 Диплома за завършено образование 

 Трудов договор от 01.01.2009г 

 Удостоверение за преминато обучение по координатор по безопасност 

и здраве в строителството 



 Заповед №003/03.01.2008г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №09/09.02.2009г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №49/15.08.2011г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №30/02.05.2014г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Референция от „Водоканалстрой“ ООД 

 

Мотиви и оценка по този под показател 

От представените документи от участника става ясно, че инж. Петков 

(предложена за Експерт по ЗБУТ) е изпълнявала функциите на 

Координатор по безопасност и здраве в строителството на обекти: 

- Главен довеждащ колектор I и източен довеждащ колектор към 

ПСОВ-Монтана  -видно от Референция – този обект не е сходен 

съгласно описаното определение в документацията „…„Сходни“ с 

предмета на поръчката са обекти/строежи за изграждане и/или 

реконструкция на водопроводна мрежа и/или канализационна и 

водопроводна мрежа…“ обекта е за канализационни колектори, а 

съгласно определението, за да се приеме за сходен трябва да е СМР 

на канализационна и водопроводна мрежа. 

- Инженеринг за изграждане на станция за препомпване на битово-

фекални води от терминал Бургас-Запад и бъдещия контейнерен 

терминал до градска пречиствателна станция гр. Бургас -видно от 

Референция – този обект не е сходен съгласно описаното определение 

в документацията „…„Сходни“ с предмета на поръчката са 

обекти/строежи за изграждане и/или реконструкция на 

водопроводна мрежа и/или канализационна и водопроводна 

мрежа…“ обекта е за канализационни колектори, а съгласно 

определението, за да се приеме за сходен трябва да е СМР на 

канализационна и водопроводна мрежа. 

- Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр.Поморие -

видно от Референция 

Изпълнявал е длъжността на Координатор по безопасност и здраве в 

строителството над 9 години видно от Референция и трудов договор 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите са налице следните доказани обстоятелства, по този 

подпоказател: 

o специфичния професионален опит на експерта е над 9 години, 

следователно получава 2 точки 

o участвал е в изпълнението на 1 сходен обект, в качеството на Експерт 

по ЗБУТ, следователно получава 1 точки 

 

Б.1.2 = 2 + 1 = 3 точки 

 

 Б.1.3. За Отговорника по контрола на качеството 

Кратко описание: 

За Отговорник по контрола на качеството, участникът е предложил инж. 

Георги Георгиев. Към техническото предложение са приложени следните 

документи: 

 Диплома за завършено образование 

 Трудова книжка 



 Осигурителна книжка 

 Сертификат за преминато обучение 

 Заповед №05/09.02.2009г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №21/17.10.2009г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Заповед №32/02.05.2014г от „Водоканалстрой“ ООД 

 Референция от „Водоканалстрой“ ООД 

Мотиви и оценка по този под показател 

От представените документи от участника става ясно, че инж. Георгиев 

(предложена за Отговорник по контрола на качеството) е изпълнявала 

функциите на Отговорник по контрола на качеството на обекти: 

- Главен довеждащ колектор I и източен довеждащ колектор към 

ПСОВ-Монтана  -видно от Референция – този обект не е сходен 

съгласно описаното определение в документацията „…„Сходни“ с 

предмета на поръчката са обекти/строежи за изграждане и/или 

реконструкция на водопроводна мрежа и/или канализационна и 

водопроводна мрежа…“ обекта е за канализационни колектори, а 

съгласно определението, за да се приеме за сходен трябва да е СМР 

на канализационна и водопроводна мрежа. 

- Инженеринг за изграждане на станция за препомпване на битово-

фекални води от терминал Бургас-Запад и бъдещия контейнерен 

терминал до градска пречиствателна станция гр. Бургас -видно от 

Референция – този обект не е сходен съгласно описаното определение 

в документацията „…„Сходни“ с предмета на поръчката са 

обекти/строежи за изграждане и/или реконструкция на 

водопроводна мрежа и/или канализационна и водопроводна 

мрежа…“ обекта е за канализационни колектори, а съгласно 

определението, за да се приеме за сходен трябва да е СМР на 

канализационна и водопроводна мрежа. 

- Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр.Поморие -

видно от Референция 

Изпълнявал е длъжността на Отговорник по контрола на качеството над 

9 години видно от Референция и трудов договор 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите са налице следните доказани обстоятелства, по този 

подпоказател: 

o специфичния професионален опит на експерта е над 9 години, 

следователно получава 2 точки 

o участвал е в изпълнението на 1 сходен обект, в качеството на 

Отговорник по контрола на качеството, следователно получава 1 точка 

 

Б.1.3 = 2 + 1 = 3 точки 

 

Б.1. = Б.1.1. + Б.1.2. + Б.1.3. = 4 + 3 + 3 = 10 точки 

П2 = А1 + Б1 = 8 + 10 = 18 точки 

 

 П3 – Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт 

Кратко описание: 



Участникът е описал кои участъци се предвижда да се включват при изпълнение на 

двата строителни етапа 1.1 и 1.2. Организацията за изпълнение на поръчката, 

включва 4 фази, подробно описани от участника както и какви дейности включват 

в тях. Методът който ще предприеме участникът за изпълнение на отделните фази е 

последователния. Фаза 1 включва следните основни дейности – подготвителни 

дейности преди започване на строителството; организация на строителната 

площадка; строителни отпадъци; доставка и складиране на материали; проучване 

на СК за подетап 1.1; проучване на СК за подетап 1.2. Във Фаза 2 са описани 

включените в нея дейности като са разделени на строителните подетапи 1.1. и 1.2. 

За всяко СМР са описани действия и последователност, взаимовръзка, период, 

ресурси, отговорни експерти от ръководния инженерен технически персонал, хора, 

с които ще се съгласуват действията. Фаза 3 включва следните дейности – 

съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба 3; изготвяне на екзекутивна 

документация; подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация; отстраняване 

на забележки. Фаза 4 е гаранционната поддръжка. В отделна точка участникът е 

описал комуникацията между участниците в процеса на строителството, както и 

технологичната последователност на строителните процеси, включително контрола 

на изпълнението – ВОД; разваляне и отстраняване на асфалтова настилка; изкопни 

работи; укрепване и отводняване на изкопа; доставка, транспорт и монтаж на 

тръби; направа на СВО; монтаж на фитинги и арматури; кофражни, армировъчни и 

бетонови работи; изпитване; промиване и дезинфекция; обратно засипване; 

възстановяване на пътната настилка. Описани са мерките за осигуряване на 

качеството на строителните работи, включително и на необходимите за влагане 

материали, според участника. Приложили са таблица с техническите параметри, 

доставчици, производители, търговско наименование, количества. Описана е в 

табличен вид параметрите на механизацията, съоръженията и оборудването, които 

ще използва участника, в случай че бъде избран за изпълнител. Описани са 

техническите преимущества на предложението, според участника. Приложени са 

Линейни календарни графици за изпълнение на отделните строителни етапи 1.1. и 

1.2, включително диаграми на работната ръка и механизацията към тях. 

Участникът е описал какво осигуряване на безопасността на работа ще предприеме, 

в случай че бъде избран за изпълнител. 

Мотиви и оценка по този под показател 

 В приложените Линейни календарни графици, дейностите предмет на 

настоящата обществена поръчка са дефинирани така, че обезпечава цялостното 

изпълнение на обекта. Продължителността и последователността на отделните 

дейности е напълно адекватно определено и приложимо за изпълнение, като 

съответства на добрите строителни практики, както и на описана организация 

на изпълнение от участника. Участникът е показал връзката между всички 

отделните дейности и необходимите му ресурси (механизация и работна ръка, 

включително ключовия персонал) за изпълнението им, като е налице пълно 

съвпадение между описаното в Линейните календарни графици и приложените 

Диаграми на работната ръка и Диаграми на механизацията (за всеки от 

подетапите 1.1 и 1.2). Технологията и организацията, която е избрал участника, 

напълно е съобразена със спецификата на обекта и доказва по непоклатим 

начин качеството за всеки участък. 

 В приложените Линейни календарни графици, участникът е посочил 

осигуряването на непрекъснато водоснабдяване на абонатите на ВиК „Бебреш“ 

при организацията на всеки участък по отделно, като е посочил кога и за какъв 

период предвижда прекъсване на водоснабдяването за превключване на 

новоизградената мрежа. Показаното на графика изцяло съвпада и с текстовата 

част на техническото предложение 



 От стр. 206 до стр. 208 от техническото си предложение, участникът е описал 

техническите параметри на механизацията, която възнамерява да използва при 

изпълнение на СМР на обекта. Изброените машини и техните параметри 

покриват изцяло изпълнението на обществената поръчка, като изброените 

машини съвпадат както с описанието на необходимата механизация за 

изпълнение на отделните СМР, така и с включените машини в Линейните 

календарни графици и Диаграмите на механизацията за двата подетапа 1.1 и 

1.2. Участникът е обосновал тяхното преимущество на стр.230 от техническото 

си предложение. 

 Описани са преимуществата на предложението на участника, включително 

характеристиките спрямо данните и информацията посочени в изискванията на 

документацията (от стр.224 до стр.232 от техническото предложение на 

участника). 

 В Приложението „Спецификация на материалите“ (от техническото 

предложение), участникът подробно е описал необходимите му материали за 

изпълнение на обекта, като те обезпечават изпълнението на всички СМР 

включени в обществената поръчка.  

 Участникът е направил описание на мерките за осъществяване на качеството 

при изпълнение на всички дейности включени в поръчката, като за всяко СМР 

(по отделно) е описал мониторинга и контрола на качество, както и кой 

отговаря за това от ключовия екип на участника. Отделно от това участникът е 

описал стратегията си за осигуряване на качество включваща конкретни 

задължения на длъжностните лица на обекта на поръчката за осигуряване на 

качество на извършените СМР; ефективност на прилагане на внедрените 

системи; конкретни мерки за осигуряване на качеството при планиране, 

управление на материалите и доставките на оборудване; идентифициране на 

оборудването, материали и последователност; калибриране на измервателното 

оборудване; снабдяването; управление на разходите; опазване на околната 

среда. Участникът е описал подробно начина за постигане на качеството (от 

стр. 217 до стр. 224 от техническото предложение). Всички описани мерки 

покриват и обезпечават цялостното изпълнение на обекта в срок и с 

необходимото качество. Мерките са мотивирани, адекватни и обхващат всички 

показатели. 

 Предложението допълва поставените с указанията условия и съдържа 

преимущества пред останалите предложения за изпълнение на поръчката 

описани от стр.224 до стр.232 от техническото предложение на участника. 

 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите 

са налице следните обстоятелства, по този подпоказател: 

o 1) От описанието и линейния график за всеки от подетапите е 

демонстрирано познаване и съобразяване с конкретните и специфични 

особености на всеки от участъците (клоновете на водопроводната 

мрежа), които ще се изпълняват. Предвидените организация, 

технологии, методи и ресурси (човешки и технически) са съобразени 

със спецификата и условията на изпълнението и доказват постигането 

на висок качествен ефект за всеки участък (клон на водопроводната 

система). 



o 2) От предложението (вкл. Линейния график) е видно осигуряването на 

непрекъснато водоснабдяване на абонатите на ВиК „Бебреш" в обхвата 

на технологичните участъци на изпълнение на поръчката, както и кога 

и за какъв срок (колко часа) и на какъв район предвижда прекъсвания 

на водоснабдяването за превключване към новоизградените участъци. 

o 3) Представени са основните технологични параметри на 

механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват 

при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество. 

o 4) Описани са и са обосновани преимуществата на конкретното 

предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, 

посочени в изискванията на възложителя и проектната документация 

(и по-конкретно технически и иновативни методи на изпълнение, 

способстващи за по-високо качество на крайния продукт). 

o 5) Направено е описание на следните показатели за постигане на 

качество – характеристики на основните материали и елементи, 

предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните 

технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата 

спецификация и инвестиционните проекти. 

o 6) Представени са начините (мерките) за постигане на качество - 

проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на 

отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както 

и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на 

договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на 

обекта и предвидените за изпълнение строителни работи. 

o 7) Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията 

условия и съдържа преимущества пред останалите предложения за 

изпълнение на поръчката. 

 

Вземайки под внимание описаното, Комисията оценява участника по подпоказател 

П3 с 15 точки, с оглед на факта че предложението отговаря на поставените с 

указанията условия и за тях е в сила всяко едно от описаните обстоятелства 

(твърдения) за 15 точки 

 

 П4 - Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при 

изпълнение на предвидените строителни дейности 

Кратко описание: 

Участникът е оценил следните аспекти, които биха могли да окажат влияние върху 

местното население при изпълнение предвидените строителни дейности: 

- достъпност до обществени, търговски и частни сгради 

- шум и вибрации 

- минимално прекъсване на водоснабдяването  

- замърсяване на въздуха 

- замърсяване на почвите 

- замърсяване на прилежащи територии и улици 

За всеки аспект е описано очаквано въздействие; мерки, които ще предприеме за 

недопускане.  

Мотиви и оценка по този под показател 



Всички дефинирани от Възложителя аспекти са оценени от участника, като е 

оценил допълнително (по своя преценка) аспекти, които могат да се повлияят при 

изпълнението на строителните дейности на обекта. Участникът е описал мерки, 

които освен в нормативните документи, са и мерки дефинирани от него. 

Описаните мерки са за двата подетапа 1.1. и 1.2. Предложени са ефективни 

конкретни мерки за намаляването на дискомфорта на населението при 

изпълнението на СМР, като покриват целият период на строителство.  

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите е 

налице следното обстоятелство, по този подпоказател: 

o описаните мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за 

местното население, по време на строителството за указаните аспекти 

(достъпност до прилежащите сгради, минимално прекъсване на 

водоснабдяването на участъци/райони, шум и вибрации и замърсяване 

на въздуха и прилежащите територии и улици), които, освен че 

обезпечават нормативните и законовите задължения на всеки 

изпълнител при изпълнение на подобен вид строителни обекти (вкл. 

изискванията на Възложителя, записани в техническите 

спецификации), са инициатива на участника, обезпечават целия период 

на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни 

дейности и за двата подетапа и са насочени към всеки от описаните от 

Възложителя аспекти. Тези мерки са описани и е обосновано как 

тяхното прилагане ще доведе до допълнително намаляване 

затрудненията и дискомфорта за местното население по време на 

изпълнение на предвидените СМР и обезпечават целия период на 

изпълнение на договора. 

Вземайки под внимание описаното, Комисията оценява участника по подпоказател 

П4 с 14 точки. 

 

 „Технически показател” ТП  

ТП = П1 + П2 + П3 + П4 = 16 + 18 + 15 + 14 = 63 точки  

 

2. „ДК ИНФРА“ ООД 

 П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи  

Предложен срок за подетап 1.1 / C1i/ = 102 календарни дни 

Минималния предложен срок за подетап 1.1 / С1min/ = 93 календарни дни 

Предложен срок за подетап 1.2 / C2i/ = 107 календарни дни 

Минималния предложен срок за подетап 1.2 / С2min/ = 96 календарни дни 

 

П11 = (С1min / C1i) x 8 = (93/102) х 8 = 7,29 точки 

П12 = (С2min / C2i) x 8 = (96/107) х 8 = 7,18 точки 

П1 = П11 +П12 = 7,29 + 7,18 = 14,47 точки 

 П2 - Предложение за организацията и професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката 

А.1. Относно организацията на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката. 

Кратко описание: 

Участникът е включил следните експерти в ключовия екип, които ще 

изпълняват обществената поръчка: 

 Ръководител екип - допълнително включен от участника 



 Технически ръководител – изискван от Възложителя 

 Специалист – контрол на качеството – изискван от Възложителя 

 Инженер геодезист - допълнително включен от участника 

 Специалист по ЗБУТ - изискван от Възложителя 

 Строителен инженер – Пътно строителство - допълнително включен от 

участника 

За всеки експерт е описал задълженията и отговорностите му в рамките на 

изпълнение на обществената поръчка. Описал е подхода за правилното 

функциониране и управление на договора (критерии и методи). 

Мотиви и оценка по този под показател 

Предложени са трима допълнителни експерта в ключовия екип. Задълженията 

и отговорностите им не се препокриват със задълженията и отговорностите на 

експертите изискани от Възложителя. Определените задачи вменени на 

допълнителните експерти допълват и допринасят за качественото постигане 

на резултатите от изпълнението на дейностите включени в обществената 

поръчка.  

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите е налице следното обстоятелство, по този подпоказател: 

o изпълнени са условията за получаване на 1 точка и са предложени 

трима или повече допълнителни експерти (над посочените в Раздел IV 

на Техническата спецификация). Като условие за получаване на този 

брой точки е функциите и отговорностите на допълнително 

предложените експерти да не се припокриват с тези, посочени в 

техническата спецификация, а също така тези експерти (чрез 

определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят за 

качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността. 

Вземайки под внимание описаното, Комисията оценява участника по 

подпоказател А.1. с 8 точки. 

Б.1. Относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено строителството: 

 Б.1.1. за Техническия ръководител 

Кратко описание: 

За Технически ръководител, участникът е предложил инж. Веселина 

Славова. Към техническото предложение са приложени следните 

документи: 

 Диплома за завършено образование 

 Референция издадена от „Ди ес строй“ ООД изх.№1/10.01.2014 

 Заповед №18/01.03.2013г от „Пи ес ай“ АД 

 Заповед №1/03.11.2015г от Обединение „Самара 2015“ 

 

Мотиви и оценка по този под показател 

От представените документи от участника става ясно, че инж. Славова 

(предложена за технически ръководител) е изпълнявала функциите на 

технически ръководител на обект „Изграждане на обект – Търговски 

център „МОЛ“ Стара Загора, подобект – част „ВиК“, включващ 

изграждане на площадкови мрежи и съоръжения и вътрешна ВиК 

инсталация“ за периода от 1 година и 7 месеца (от 10.2007г до 05.2009) – 

видно от Референция изх.№1/10.01.2014. 

Участникът е приложил две заповеди с номера 18/01.03.2013г и 

1/03.11.2015г, които документи не може да бъдат приети като 



недвусмислено доказателство за опита на предложения експерт поради 

следните причини: 

- От приложените заповеди не става ясно дали експерта е бил 

запознат с тях; 

- От приложените заповеди не става ясно периода на изпълнение на 

задълженията, които са му вменени, тъй като експертът може да е 

бил заменен по време на изпълнение на описаните обекти 

- От приложените заповеди не става ясно периода на изпълнение на 

самите обекти; 

Заповедта като цяло е вътрешно организационен документ, който няма 

функцията нито на удостоверение, нито на референция, за да може да е 

напълно ясно в какъв период, за кой обект и какви задължения е имал 

посочения експерт.  

 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите са налице следните доказани обстоятелства, по този 

подпоказател: 

o специфичния професионален опит на експерта е 1 годна и 7 месеца, 

следователно получава 0 точки 

o участвал е в изпълнението на 1 сходен обект, в качеството на 

технически ръководител, следователно получава 1 точка 

 

Б.1.1 = 0 + 1 = 1 точка 

 

 Б.1.2. За Експерт по ЗБУТ  

Кратко описание: 

За Експерт по ЗБУТ, участникът е предложил Петър Величков. Към 

техническото предложение са приложени следните документи: 

 Диплома за завършено образование 

 Удостоверение №96/28.10.2016г за преминато обучение за 

координатор по ЗБУТ 

 Заповед №6/10.06.2014г от „ДК Инфра“ ООД 

 Заповед №31/02.11.2015г от „ДК Инфра“ ООД 

 Заповед №51/27.09.2016г от „ДК Инфра“ ООД 

 

Мотиви и оценка по този под показател 

Участникът е приложил три заповеди с номера 6/10.06.2014г, 

31/02.11.2015г  и 51/27.09.2016г, които документи не може да бъдат приети 

като недвусмислено доказателство за опита на предложения експерт 

поради следните причини: 

- От приложените заповеди не става ясно дали експерта е бил 

запознат с тях; 

- От приложените заповеди не става ясно периода на изпълнение на 

задълженията, които са му вменени, тъй като експертът може да е 

бил заменен по време на изпълнение на описаните обекти 

- От приложените заповеди не става ясно периода на изпълнение на 

самите обекти; 

Заповедта като цяло е вътрешно организационен документ, който няма 

функцията нито на удостоверение, нито на референция, за да може да е 

напълно ясно в какъв период, за кой обект и какви задължения е имал 

посочения експерт. Няма други приложени документи, които да доказват 



специфичен професионален опит на експерта и участието му в сходни 

обекти. 

 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите са налице следните доказани обстоятелства, по този 

подпоказател: 

o специфичния професионален опит на експерта от приложените 

документи не се доказва никакъв специфичен професионален опит, 

следователно получава 0 точки 

o за участие в сходни обекти се приема, в качеството му на Експерт 

ЗБУТ се приема 0 обекти, с оглед описаното по горе, следователно 

получава 0 точки 

 

Б.1.2 = 0 + 0 = 0 точки 

 

 Б.1.3. За Отговорника по контрола на качеството 

Кратко описание: 

За Отговорник по контрола на качеството, участникът е предложил инж. 

Мирослав Вълчев. Към техническото предложение са приложени следните 

документи: 

 Диплома за завършено образование 

 Удостоверение №1098-39/25.04.2017г за преминато обучение  

 Заповед №5/10.06.2014г от „ДК Инфра“ ООД 

 Заповед №21/02.07.2014г от „ДК Инфра“ ООД 

 Заповед №29/09.03.2015г от „ДК Инфра“ ООД 

 Заповед №32/02.11.2015г от „ДК Инфра“ ООД 

 

Мотиви и оценка по този под показател 

Участникът е приложил четири заповеди с номера 5/10.06.2014г, 

21/02.07.2014г, 29/09.03.2015г и 32/02.11.2015г, които документи не може 

да бъдат приети като недвусмислено доказателство за опита на 

предложения експерт поради следните причини: 

- От приложените заповеди не става ясно дали експерта е бил 

запознат с тях; 

- От приложените заповеди не става ясно периода на изпълнение на 

задълженията, които са му вменени, тъй като експертът може да е 

бил заменен по време на изпълнение на описаните обекти 

- От приложените заповеди не става ясно периода на изпълнение на 

самите обекти; 

Заповедта като цяло е вътрешно организационен документ, който няма 

функцията нито на удостоверение, нито на референция, за да може да е 

напълно ясно в какъв период, за кой обект и какви задължения е имал 

посочения експерт. Няма други приложени документи, които да доказват 

специфичен професионален опит на експерта и участието му в сходни 

обекти. 

 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на 

офертите са налице следните доказани обстоятелства, по този 

подпоказател: 



o специфичния професионален опит на експерта от приложените 

документи не се доказва никакъв специфичен професионален опит, 

следователно получава 0 точки 

o за участие в сходни обекти се приема, в качеството му на Отговорник 

по контрола на качество се приема 0 обекти, с оглед описаното по 

горе, следователно получава 0 точки 

 

Б.1.3 = 0 + 0 = 0 точки 

Б.1. = Б.1.1. + Б.1.2. + Б.1.3. = 1 + 0 + 0 = 1 точка 

П2 = А1 + Б1 = 8 + 1 = 9 точки 

 

 П3 – Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт 

Кратко описание: 

Участникът е описал (в своето техническо предложение) 4 основни етапа, които 

възнамерява да изпълни по време на изпълнение на обществената поръчка. За всеки 

етап има описани дейности, които се включват в него. За всеки подетап (съгласно 

техническата спецификация), по отделно е формирал работни групи, като е описал 

във всяка една от тях какви видове работници включват. Както и методите за 

полагане на тръбите, които ще използва и временното спиране на водата, което ще 

му е необходимо. Описана е предвидената от участника технология за изпълнение 

– ВОД, сигнализация и ограждения; изрязване на пътната настилка; направа на 

траншеен изкоп за входна и изходна шахта; полагане на водопровод (в това число 

СВО, ПХ); полагане на тръби; изпълнение на СВО; връзка на арматурите и 

фасонните части към тръбите; изпитване; дезинфекция; спирателни кранове; ПХ; 

сградни отклонения; въздушници; оттоци; детекторни кабели; пресичане на кабели; 

извършване на насипи; полагане на пътна основа; полагане на асфалтова настилка; 

изграждане на шахти УЗР и регулатор на налягането с филтър; кофражни работи; 

армировъчни работи; бетонови работи; използване на иновативни методи за 

следене на нивата на конструкции, покрития и др; използване на мобилни 

инсталации за смесване и съхранение на материалите. Като отделна точка, 

участникът е описал предвидените от него човешки ресурси и механизация и 

оборудване за изпълнение на обекта. Приложил е таблица на основните 

технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които 

ще използва за изпълнение на поръчката. Описал е осигуряването на качеството на 

изпълнение на СМР и използваните материали, което възнамерява да приложи при 

изпълнение на обществената поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител. 

Приложил е Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за подетап 1.1. Приложил 

е Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията за подетап 1.2. Приложил е 

спецификация на всички използвани материали с посочване на вид, търговско 

наименование, производител, доставчик, количество за влагане, технически и 

качествени характеристики на материала. 

Мотиви и оценка по този под показател 

 В Приложение 1 „Линеен календарен график за изпълнение на подетап 1.1“ 

(включително диаграмата на работната ръка и механизация) участникът е 

допуснал следните пропуски: 

- участникът е включил следните дейности „Мобилизация“ и 

„Демобилизацията“, като не е предвидил работен екип (работници), което 

е недопустимо и което променя работната ръка на обекта. Следователно 

тези дейности в организацията на участникът не са обезпечени с човешки 

ресурс; 



- за СМР „Трасиране на новите тръбопроводи, заснемане и изготвяне на 

екзек.“ участникът не е предвидил човешки и технически ресурс, 

следователно не е обезпечил изпълнение на тази дейност; 

- участникът е предвидил да изпълни СМР „Направа на уплътнен обратен 

насип за 50 входни и изходни шахти за СВО“ за 14 дни (разпръснати с 

прекъсвания във времето. Във същото време е предвидил да изпълни 

СМР „Доставка, полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон 4см и 

плътен асфалтобетон 4см за пътна настилка за 50 изходни шахти за СВО, 

възстановяване на тротоарна настилка“ за 1 календарен ден, който е 

предвидено да се изпълни по средата на дейност „Направа на уплътнен 

обратен насип за 50 входни и изходни шахти за СВО“. Което означава, че 

участникът е допуснал грешка при направата на организация на 

изпълнение на СМР на обекта и част настилката при 50-те изходни шахти 

за СВО не включил за възстановяване. Има и други аналогични пропуски. 

С оглед на описаните пропуски би следвало да се промени както диаграмата 

на работната ръка, така и диаграмата на механизацията. Аналитични 

пропуски са допуснати и при направената организация в Приложение 2 

„Линеен календарен график за изпълнение на подетап 1.2“ (включително 

диаграмата на работната ръка и механизация). 

 Комисията е установила и пропуски при направата на организацията от стр.95 

до стр.145 от техническото предложение, които са свързани с: 

- на стр.95 от техническото предложение, участникът не е посочил 

необходимия му брой работници за изпълнение на дейност с номер 1.3 

- на стр.96 от техническото предложение, участникът не е посочил 

необходимия му брой работници за изпълнение на дейности с номера 2.1; 

2.3; 2.5; 2.8 

- аналогично има пропуснати дейности, които не са обезпечени с човешки 

ресурс. 

- описаната организация не е обвързана с описаните работни екипи за 

отделните подетапи от стр.41 до стр.44, а само са изброени работници, 

като в таблицата не са включени машинистите, а в работните групи има 

включени машинисти. 

- Диаграмите на работната ръка са дадени в %, като не е описана връзката 

между % и бройките работници. 

 

 В приложените линейни графици (Приложение 1 и 2) не е видно осигуряването 

на непрекъснатото водоснабдяване на абонатите на ВиК „Бебреш“ в обхвата на 

технологичните участъци, съгласно изискванията на Възложителя в 

документацията за участие в настоящата обществена поръчка. 

 От стр.146 до стр.149 от техническото си предложение, участникът е описал 

предвидената от него механизация, която ще му е необходима при изпълняване 

на СМР на обекта. Участникът не е описал цялата механизация (респективно 

характеристики им), която възнамерява да използва по време на изпълнение на 

обекта. Видно от приложените диаграми на механизацията (част от 

техническото предложение на участника) за изпълнение на част от СМР на 

обекта ще са му необходими пътна фреза, фугорезачка, автокран, ел. агрегати, 

трамбовки, гудронатор, машини за фуги, които машини не са включени в 

списъка и съответно не са описани техническите им характеристики. 



 В своето техническо предложение, участникът е описал преимуществата на 

предложения подход, организация и характеристики спрямо данните и 

информацията посочени в изискванията на документацията. Пример за това е 

даден на стр.94 от техническото предложение на участника. 

 От стр.150 до стр.166 от техническото си предложение, участникът е описал 

предвидената от него организация за осигуряване на качеството на изпълнение 

на строителните работи, включително вложените материали, като не е 

обхванал цялостното изпълнение на договора, а именно липсват мерки за 

качеството при изпълнението на бетоновите и армировъчните работи. Също 

така участникът не е описал характеристиките на материалите (в приложение 3 

от техническото си предложение), които би следвало да вложи при  бетоновите 

и армировъчните работи (включително производители и доставчици). С оглед 

на това участникът не е обезпечил и определи показатели на качеството на 

основни материали, необходими за цялостното изпълнение на дейностите 

включени в обществената поръчка. 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите 

са налице следните обстоятелства, по този подпоказател: 

o 4) Описани са и са обосновани преимуществата на конкретното 

предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, 

посочени в изискванията на възложителя и проектната документация 

(и по-конкретно технически и иновативни методи на изпълнение, 

способстващи за по-високо качество на крайния продукт). 

o 7) Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията 

условия и съдържа преимущества пред останалите предложения за 

изпълнение на поръчката. 

Вземайки под внимание описаното, Комисията оценява участника по подпоказател 

П3 с 5 точки, с оглед на факта че предложението отговаря на поставените с 

указанията условия, но за него не са в сила повече от две от обстоятелствата 

(твърденията), посочени като условие за получаване на максималния брой точки 

(15 точки). 

 

 П4 - Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при 

изпълнение на предвидените строителни дейности 

Кратко описание: 

Участникът е оценил следните аспекти, които биха могли да окажат влияние върху 

местното население при изпълнение предвидените строителни дейности: 

- достъпност до обществени, търговски и частни сгради 

- минимално прекъсване на водоснабдяването на участъци/райони 

- шум и вибрации 

- замърсяване на въздуха 

- замърсяване на прилежащи територии и улици 

За всеки аспект е описано очаквано въздействие; вид на въздействието; обхват на 

въздействието; вероятност от поява; продължителност, честота и обратимост на 

въздействието. Като отделно са описани мерки за намаляване при поява на 

аспектите. 

Мотиви и оценка по този под показател 

Всички дефинирани от Възложителя аспекти са оценени от участника. Участникът 

е описал мерки, които освен в нормативните документи, са и мерки дефинирани от 



него. Предложени са ефективни конкретни мерки за намаляването на дискомфорта 

на населението при изпълнението на СМР, като покриват целият период на 

строителство.  

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите е 

налице следното обстоятелство, по този подпоказател: 

o описаните мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за 

местното население, по време на строителството за указаните аспекти 

(достъпност до прилежащите сгради, минимално прекъсване на 

водоснабдяването на участъци/райони, шум и вибрации и замърсяване 

на въздуха и прилежащите територии и улици), които, освен че 

обезпечават нормативните и законовите задължения на всеки 

изпълнител при изпълнение на подобен вид строителни обекти (вкл. 

изискванията на Възложителя, записани в техническите 

спецификации), са инициатива на участника, обезпечават целия период 

на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни 

дейности и за двата подетапа и са насочени към всеки от описаните от 

Възложителя аспекти. Тези мерки са описани и е обосновано как 

тяхното прилагане ще доведе до допълнително намаляване 

затрудненията и дискомфорта за местното население по време на 

изпълнение на предвидените СМР и обезпечават целия период на 

изпълнение на договора. 

Вземайки под внимание описаното, Комисията оценява участника по подпоказател 

П4 с 14 точки. 

 

 „Технически показател” ТП  

ТП = П1 + П2 + П3 + П4 = 14,47 + 9 + 5 + 14 = 42,47 точки 

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И КАТО ОБОБЩЕНИЕ, КОМИСИЯТА 

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Допуска до отваряне на ценовите предложения следните участници:  

 „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД – с „Технически показател“ ТП = 63 точки 

 „ДК ИНФРА“ ООД – с „Технически показател“ ТП = 42,47 точки 

 

2. Не допуска до отваряне на ценовите предложение следните участници:  

 „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД 

 

 

След извършване на гореописаните действия комисията взе решение да продължи 

работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване 

на ценовите предложения на допуснатите участници, както и да направи окончателно 

класиране на представените оферти, на следващо заседание на комисията, което ще се 

проведе на 18.07.2017г. от 16:00 ч.  

 



 

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на предложения за 

отстраняване участник няма да бъде отворено, разгледано и оценено. 

 

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 12.07.2017 г. в 18:00 ч. 

 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 

1. /п// /Виктория Филипова/ 

 

2. /п/ /Иван Гуленов/ 

 

3. /п/ /инж. Надежда Петрова/ 

 

4. /п/ /инж. Елена Чернева/ 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 

 

 
 


