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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ:      

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

дата: 05. 04.2019 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-586/19.12.2018г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение №ОП-24/02.11.2018г. за 

откриване  на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на 

община Ботевград“ с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“; Обособена позиция №2: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“ (Обособена позиция №2 е прекратена, съгласно 

Решение №19 от 23.11.2018г. на възложителя); Обособена позиция №3: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа с. Новачене“; Обособена позиция №4: „Реконструкция на водопроводна 

мрежа с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“, комисия в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални програми 

и проекти" 

3. Мария Христова – нач. отдел ПНО 

4. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл. 229, ал.1, 

т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

5. инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

6. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство и техническа 

инфраструктура" 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград 

2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

4. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили осем оферти,  а именно: 

 

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД, с адрес: гр. София 1404, ул. „Боянски водопад“ № 20 - с вх. №ОП-

24-1-3/17.12.2018г., 10:27ч. – участва за обособена позиция №3; 

2. „Строителна компания“ ЕООД, с адрес: гр. Враца 3000, хранително-вкусова зона 

/бивш стар месокомбинат/ - с вх. №ОП-24-2-3/17.12.2018г., 12:20ч.- участва за 

обособена позиция №3; 

3. „Люник“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 8“, ул. „338“ №1, бл. 832, ет.2, оф.2 

- с вх. №ОП-24-3/17.12.2018г. 13:40ч.  
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4. „Вера Строй“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, р-н Студентски 

ул. „Христо Вакарелски“ № 1, ет. 3, ап. 18 - с вх. №ОП-24-4/17.12.2018г. 14:45ч. - 

участва за обособена позиция №1, 3 и 4; 

5. „Обонато Билд“ ЕООД, с адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. "Тинтява" № 126, офис 

4.1 - с вх. №ОП-24-5-1/17.12.2018г. 16:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

6. „Инфракънстракшън “ ЕАД,  с адрес: гр. София, ул. „Партений Нишавски“ № 4, ет. 

2, офис 17 - с вх. №ОП-24-6-1/17.12.2018г. 17:05ч. - участва за обособена позиция №1; 

7. „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД, с адрес: гр. Враца 3000, ул. "28-ми октомври" №32 - с 

вх. №ОП-24-7-1/17.12.2018г. 17:10ч. - участва за обособена позиция №1; 

8. Обединение „Евро билд Ботевград“, участници в обединението: „Евро еко билд“ 

ЕООД и „Строй индъстри груп“ ЕООД, с адрес: гр. София 1517, бул. „Ботевградско 

шосе“ №247, ет.5, офис №2503- с вх. №ОП-24-8-1/17.12.2018г. 17:12ч. 

Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 
 

Комисията е заседавала в периода от 19.12.2018 г. до 01.04.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 19.12.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 
 На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците в процедурата, 

както следва: Георги Нинов Ценов - представител на „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД и Кръстьо 

Младенов Кръстев - представител на „Инфракънстракшън“ ЕАД. 

 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията и от представител на едни от 

участниците. Техническите предложения на участниците бяха подписани на всяка страница от 

трима от членовете на комисията и от представител на участник.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 04.02.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. За участник „Пи Ес Пи“ ЕООД – за обособена позиция №3 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 

2. За участник „Строителна компания“ ЕООД - за обособена позиция №3 

Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 
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3. За участник „Люник“ ЕООД 
 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1 и обособена позиция 

№3, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП 

и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение  по обособена позиция №1 и 

обособена позиция №3. 

 

4. За участник „Вера Строй“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №3:  

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №4:  

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

5. За участник „Обонато Билд“ ЕООД – за обособена позиция №1 

Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и – 1 бр. ЕЕДОП за участника „Обонато Билд“ 

ЕООД и 1 бр. за „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД-трето лице, на чийто капацитет се 

позовава участника, представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват 

редактиране на тяхното съдържание. 

► ЕЕДОП представен от „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД не е цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП.   

 Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

► ЕЕДОП представен от „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП.   

След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или  

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 



4 

 

от 04.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

6. За участник „Инфракънстракшън “ ЕАД – за обособена позиция №1 

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП, създаден от участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, 

комисията установи следното:  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

участникът не е декларирал, че разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, 

който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и за комисията не става ясно дали се 

покриват критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично уравнение, участникът не е декларирал, че притежава сертификация по 

EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент и сертификация по EN 

ISO 14001:2008 - системи за управление на околната среда или еквивалент, и за комисията не става 

ясно дали се покриват критериите за подбор. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 04.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

7. За участник „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД – за обособена позиция №1 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП – 1 бр. от дружеството - участник и 1 бр. от „трето 

лице”, субект, чийто капацитет участникът възнамерява да използва, за да изпълни критериите за 

подбор. Предвид обстоятелството, че експертите, включени в екипа на участника нямат качеството 

на „трето лице” по смисъла на ЗОП, комисията разгледа само ЕЕДОП на участника. Същият е 

подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е 

представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

8. За участник Обединение „Евро билд Ботевград“ 

► За обособена позиция №1: 

 Участникът не е представил електронен носител, съдържащ цифрово подписан ЕЕДОП.  

 Съгласно чл.67, ал. 4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 04.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 
 

► За обособена позиция №3: 

 Участникът не е представил електронен носител, съдържащ цифрово подписан ЕЕДОП.  

 Съгласно чл.67, ал. 4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 
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Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 04.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. Протокол №3 от 08.03.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, разгледа и 

обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 

04.02.2019г. относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 04.02.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи, 

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

 

Допълнително представените документи от участниците са, както следва: 
1. „Обонато Билд“ ЕООД – вх.№5300-202(1)/26.02.2019г.; 
2.  Обединение „Евро билд Ботевград“ – вх.№5300-202(2)/27.02.2019г.; 

 

Няма допълнително представени документи от участник „Инфракънстракшън“ ЕАД. С 

Протокол №2 от 04.02.2019г. на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията е предоставила 

възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща информация и 

да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на възложителя към критериите за 

подбор. Участникът е получил Протокол №2 от 04.02.2019г. на 21.02.2019г., в удостоверение на 

това е изпратил обратен имейл до подателя. Срокът за представяне на допълнителните документи, 

съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 работни дни от получаване на протокола, който срок изтича 

на 28.02.2019г. До настоящия момент изисканите от участника документи не са получени в община 

Ботевград. С оглед на не представените допълнително изискани документи за участникът не може 

да се установи съответствие с критериите за подбор и на чл.107, т.1 от ЗОП, комисията предлага 

на Възложителя, участник  „Инфракънстракшън“ ЕАД да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото 

предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията за критериите за подбор, и на 

осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отвари ценовото предложение на същия. 

 

Комисията отвори, обстойно разгледа и обсъди допълнително представените 

документи от участниците по реда на тяхното постъпване относно съответствието им с 

изискванията поставени от Възложителя и установи: 

 

1. „ Обонато Билд“ ЕООД - за обособена позиция №1 

 Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в електронен вид и 

не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно дадените от комисията 

указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

2. Обединение „Евро билд Ботевград“ 

► За обособена позиция №1  

 Комисията отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи и проверка 

на документите, съдържащи се в първоначално представената оферта.  

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от 

Партньорите в него), които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица 

по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват 

редактиране на тяхното съдържание. 

1) В представения от Обединение „Евро билд Ботевград“ ЕЕДОП, комисията не 

установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
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фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор.  

2) В представения от "ЕВРО ЕКО БИЛД" ЕООД-партньор в Обединението, комисията 

не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор.  

3) В представения от "Строй Индъстри Груп" ЕООД - партньор в Обединението, 

комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор.  

 При направен преглед на първоначално представените документи, комисията установи, че 

участникът не е представил Договор за създаване на обединението в съответствие с 

изискванията на чл.37, ал.4 от ППЗОП, с оглед на което за комисията не става ясно дали са 

изпълнени изискванията на възложителя описани в т.16 от документацията за участие. Посочената 

констатация не е била установена от оценителната комисия в Протокол №2 от 04.02.2019г. и не е 

предоставена на участника на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП възможност да я отстрани, т.е. на 

участника за първи път комисията предостави възможност да отстрани и да приведе офертното си 

предложение в съответствие със законовите изисквания и изискванията на възложителя, заложени 

в обявлението и документацията за участие. В тази връзка следва да се има предвид, че ЗОП няма 

забрана комисията да извърши повторни процедурни действия с цел поправяне на нарушения в 

работата си, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата. В тази 

връзка е Решение №4752/18.04.2017г. на ВАС, IV отделение, постановено по адм. дело 

№12738/2016г.  

 Доколкото чл.54, ал.8 от ППЗОП ще бъде прилаган по отношение на участника за първи 

път за горепосочените констатации, комисията взе решение на осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, 

да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №3 от 

08.03.2019г. да представи документи, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и изискващата се от възложителя информация. 

 

► За обособена позиция №3  

 Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително 

представените документи и проверка на документите, съдържащи се в първоначално 

представената оферта.  

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от 

Партньорите в него), които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица 

по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват 

редактиране на тяхното съдържание. 

1) В представения от Обединение „Евро билд Ботевград“ ЕЕДОП, комисията не 

установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор.  

2) В представения от "ЕВРО ЕКО БИЛД" ЕООД-партньор в Обединението, комисията 

не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор.  

3) В представения от "Строй Индъстри Груп" ЕООД - партньор в Обединението, 

комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор.  

 При направен преглед на първоначално представените документи, комисията установи, че 

участникът не е представил Договор за създаване на обединението в съответствие с 

изискванията на чл.37, ал.4 от ППЗОП, с оглед на което за комисията не става ясно дали са 

изпълнени изискванията на възложителя описани в т.16 от документацията за участие. Посочената 

констатация не е била установена от оценителната комисия в Протокол №2 от 04.02.2019г. и не е 

предоставена на участника на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП възможност да я отстрани, т.е. на 

участника за първи път комисията предостави възможност да отстрани и да приведе офертното си 
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предложение в съответствие със законовите изисквания и изискванията на възложителя, заложени 

в обявлението и документацията за участие. В тази връзка следва да се има предвид, че ЗОП няма 

забрана комисията да извърши повторни процедурни действия с цел поправяне на нарушения в 

работата си, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата. В тази 

връзка е Решение №4752/18.04.2017г. на ВАС, IV отделение, постановено по адм. дело 

№12738/2016г.  

 Доколкото чл.54, ал.8 от ППЗОП ще бъде прилаган по отношение на участника за първи 

път за горепосочените констатации, комисията взе решение на осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, 

да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №3 от 

08.03.2019г. да представи документи, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и изискващата се от възложителя информация. 

 

4. Протокол №4 от 25.03.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участник Обединение „Евро билд 

Ботевград“ с вх.№5300-286(1)/21.03.2019г., изискани с Протокол №3 от 08.03.2019г., като 

продължи своята работа по разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници 

и  определяне на оценката по показател КТП – „Качество на техническото предложение“, 

включващ два подпоказателя: П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение” и П2 

„Организация за изпълнение на поръчката” съгласно Методиката за определяне на комплексна 

оценка от  документацията. 

 

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД - за обособена позиция №3 

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 32 /тридесет и два/ календарни месеца, но 

не по-късно от 25.07.2021 г. 

 
 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива минималните изисквания– предложена е технологична 

последователност, която гарантира изпълнение на всички видове СМР като същата е съобразена с 

Техническата спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към 

конкретния строеж. Направена е връзка между оферираните срокове за изпълнен и използвания 

технологичен подход при изпълнение като е гарантирано ефективното им управление и 

предотвратяване на възможността за евентуални закъснения. Методите и начините за 

предварително информиране на обществеността са посочени точно и конкретно. Налице е 

предложение за конкретни обходни маршрути и начини за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 

 

 2). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива минималните изисквания – посочената организация на строителната площадка е 

съобразена с предложената технология за изпълнение на всички СМР, съдържа всички отделни 

етапи от изпълнението на необходимите дейности, показва, че участникът ще създаде 

необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. От 

предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката може да се 

направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено качествено и в срок, благодарение 
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на посочените начини за извършване на координация и съгласуване на отделните дейности, между 

членовете на изпълнителския екип. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 
 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа Приложение № 1 

Технологична последователност и срокове за изпълнение и Приложение № 2 Организация за 

изпълнение на поръчката. 

Приложение № 1 Технологична последователност и срокове за изпълнение е обособено в 

следните раздели:  

a. Технологична последователност на всички видове СМР; 

b. Срокове за изпълнение на всички видове СМР; 

c. Информиране на обществеността за районите на работа; 
d. Обходни маршрути, мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна 

механизация. Организация на работа при евентуално съкратени срокове; 

e. Иновативни и приложими методи за ограничаване на замърсяването на околната среда. 

 

Приложение № 2 Организация за изпълнение на поръчката е обособено в следните раздели:  
I. Организация на изпълнението на строежа; 

II. Организация на работата на инженерно-технически състав; 

III. Осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора; 

IV. Основни видове материали и строителни продукти. Технически характеристики. 

 

В предложението на участника е описана технологичната последователност на видовите 

СМР.   

Участникът декларира, че технологичната последователност за изпълнение на видовете 

СМР е съобразена с действащите технически норми и стандарти, техническите спецификации и 

инвестиционните проекти. 

Участникът определя настоящата обществена поръчка като линеен обект и е представил 

поетапно дейностите, които е предвидил да изпълнява. 

В подготвителния етап е предвидил да създаде временна организация на движението, 

обозначителни табели, знаци, друга сигнализация и обезопасяване на обекта. 

При изпълнение на СМР е предвидено едновременно изпълнение на еднакви по тип 

строителни работи. Според участника при този подход на работа ще се скъси времето за 

изпълнение. Изтъква като предимства последователно и равномерно разгръщане на строителните 

и монтажните работи, равномерно използване на материално-техническите ресурси, подобряване 

и специализация на производствените групи. 

Представеният Линеен график за изпълнение на поръчката отразява последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението на 

поръчката в рамките на оферирания срок.  

В табличен вид са представени видовете СМР съответно с продължителността на 

изпълнение, обозначени са начало и край на всеки процес, материалите, броя на работниците и 

механизацията, която предвижда да ползва. 

Участникът предвижда на видни места в населеното място да постави информационни 

съобщения за жителите и посетители на с.Новачене, чрез които да информира обществеността за 

изпълнението на СМР и графика за изпълнение на водопроводите по улици и дати, за спирането 

на водата и възобновяването й.  

Видно е, че е предвидено информиране на обществеността във връзка с изпълнение на 

строителството. 

Участникът е предвидил да ползва временно селище, където ще домува цялата строителна 

механизация за изпълнение на обществената поръчка. 
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Не е изяснен въпроса дали ще ползва базата на дружеството, което е в близост до гр. 

Ботевград или ще изгражда приобектово селище-временно.  

Предвижда да доставя материалите в извън пиковите часове, но къде ще ги складира не е 

ясно разписано. 

В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и всички 

други съпътстващи работи, които са отчетени със съответното време за тяхното завършване.  

Представени са в табличен вид с обозначено начало, край и продължителност на всеки един 

вид работа от таблицата.  

Отчетено е времето за подготвителни работи и мобилизация, но не са отчетени времето  и 

задължения на екипа за изпитвания и други съпътстващи дейности като контрол на влаганите 

материали и реакция при отказ на строителна механизация, които да гарантират навременното 

стартиране и оптимизиране на работния процес, гарантиращи качественото изпълнение на 

строителството.  

Последните не са записани в предложението за изпълнение на поръчката, като за всеки вид 

работа не са посочени необходимите условия, които следва да са изпълнени, за започването на 

изпълнението й, реакцията при спиране, както и специфичните методи за изпитване и измерване 

на количеството извършени работи. 

Налице са множество адекватни предложения, в т.ч. и касаещи действия на изпълнителския 

екип, които обаче за комисията имат характер на твърдения, тъй като липса обяснение и 

мотивировка, въз основа на които да се приеме, че имат белезите на обосновано конкретно 

предложение, гарантиращи качествено изпълнение на строителството при евентуално съкратени 

срокове за изпълнение. 

В рамките на План за организация на изпълнение на мерки за опазване на околната среда, 

участникът е представил Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството.  

Не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните и за 

влагане на рециклирани строителни материали.  

На база извършения анализ, участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при 

съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, на 

отпадъците.  

Не се предвижда материали, които да бъдат повторно употребени.  

Не се откриха действията, които участникът се ангажира да предприеме, посредством които 

да се гарантира екологосъобразно изпълнение на договора.  

 В втората част от техническото предложение е представена организацията на изпълнението 

на обществената поръчка в отделните етапи на изпълнението й. 

 От предложението на участника не е видна организацията на изпълнителския екип на ниво 

отделна задача по осигуряване и влагане на необходимите материали за изпълнението на видовете 

СМР.  

 В тази част от предложението, подходът при определянето на мерките  и начина на контрол 

на участникът е неаргументиран, защото не  са отчетени нуждите от различните видове материали, 

тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности от експертите. 

 Не се намериха ключови моменти, с които участникът да гарантира изпълнението на 

дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на 

организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта, в случай на 

евентуално съкратени срокове за изпълнение. 

 За  избрания метод за работа участникът е описал необходимата строителна механизация, 

посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения 

срок. Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, но 

не е представил специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване, както и 

от кого ще се извършват изпитванията.  

 Участникът декларира, че може да осигури всички видове строителни машини необходими 

за изпълнението на видовете дейности, но не е представен план за реакция при отказ или инцидент 

с машина, като участникът не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено 

оборудване. 

 Организацията на човешките ресурси е представена в разработката.  
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 От нея обаче не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен 

контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и 

методите за отчетност и управление на процесите.  

 Не се доказва организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от 

членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане 

на решения - материалните и финансови, особено на ниво отделна задача. 

  Необходимата механизацията и работна ръка са представени от участника и в табличен 

вид с необходимата работната ръка и основните видове строителна техника, обвързани времево с 

конкретни видове работи за периода за изпълнение на обекта, предмет на настоящата позиция. 

Информацията представена в таблицата кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част 

на предложението на участника. 

Въпреки, че участникът е представил голям обем информация в предложението си, не става 

ясно какви конкретните действия ще предприеме всеки отделен експерт по изпълнението на ниво 

отделна задача. Например – посочено е по принцип как се въвежда ВОД и основни принципи на 

този процес, който е част от ремонтните строителни работи. 

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за 

самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати.  

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 80 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 160/200 х 100 = 80 точки 

     200 

 

2. „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД - за обособена позиция № 3  

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 24 /двадесет и четири/ календарни месеца, 

но не по-късно от 25.07.2021 г. 

 
 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива минималните изисквания– предложена е технологична 

последователност, която гарантира изпълнение на всички видове СМР като същата е съобразена с 

Техническата спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към 

конкретния строеж. Направена е връзка между оферираните срокове за изпълнен и използвания 

технологичен подход при изпълнение като е гарантирано ефективното им управление и 

предотвратяване на възможността за евентуални закъснения. Методите и начините за 

предварително информиране на обществеността са посочени точно и конкретно. Налице е 

предложение за конкретни обходни маршрути и начини за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 
 

 2). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива минималните изисквания – посочената организация на строителната площадка е 

съобразена с предложената технология за изпълнение на всички СМР, съдържа всички отделни 
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етапи от изпълнението на необходимите дейности, показва, че участникът ще създаде 

необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. От 

предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката може да се 

направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено качествено и в срок, благодарение 

на посочените начини за извършване на координация и съгласуване на отделните дейности, между 

членовете на изпълнителския екип. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 
 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 В техническото предложение на участника е направено кратко описание на 

съществуващото положение на обекта и основните проектни решения. 

 В отделно обособен раздел „Технологична последователност на дейностите, етапност и 

срокове за изпълнение и тяхното съответствие с представения линеен график”, участникът е 

представил видовете СМР, необходими за изпълнението на поръчката.  

 Те са представени със съответната технология на изпълнение.  

 Посредством посочените строително-монтажни работи е демонстриран начина на 

изпълнени на обекта, предмет на позицията, като избраната технология отговаря на изискванията 

на възложителя поставени с посочените технически спецификации от документацията за 

обществената поръчка, действащото законодателство и стандарти в областта на строителството на 

пътища.  

 В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и 

всички други съпътстващи работи, но са налице известни пропуски по отношение на отчитането 

на съответното време за тяхното завършване.   

 Представена е една последователност на подготвителни работи, мобилизация, представени 

са изпитвания, но други съпътстващи дейности като контрол на влаганите материали и реакция 

при отказ на строителна механизация не са засегнати с конкретика.  Представена е доста 

принципна информация за подобен вид строителство, например не са дадени транспортните схеми 

за доставка на материалите, не е указано къде ще се складират, не е представено къде се изгражда  

приобектов склад, офис и т.н. 

  Не са представени конкретни данни за всеки вид работа и какви са необходимите условия, 

които следва да са изпълнени, започването на изпълнението й, реакцията при спиране, както и 

специфичните методи за изпитване и измерване на количеството извършени работи, в т.ч. и 

конкретните действия на персонала, които биха гарантирали качественото им изпълнение при 

евентуално съкратени срокове за изпълнение. 

Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразява 

последователността и продължителността на представените от участника видове работите в срока 

за изпълнение, определен от Възложителя, но не са представени работниците, механизацията, 

начало на дейността и край.  

Графикът не представя в достатъчна пълнота и взаимообвързаност, разпределението на 

работите и дейностите, тяхната технологична последователност в рамките на оферирания срок за 

изпълнение на строително-монтажните работи.  

Представения график не е подробен и не показва по какъв начин участникът ще гарантира 

изпълнението на дейностите и видовете, работи необходими според него за изпълнение на 

предмета на обособената позиция, при евентуално съкратени срокове за изпълнение, без това да 

повлия до занижаване на качеството на изпълнение. 

В представения от участника раздел, съгласно Анализ на строителните отпадъци и Оценка 

по подпоказател Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството, липсва 

конкретика, отнасяща се за обекта предмет на настоящата позиция.  Анализът е общ и не е 

обвързан с идентифицираните на конкретни строителни отпадъци, за които да се представят 

методи за третиране и предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците. 

Приложения от участника анализ обхваща генерирането на строителни отпадъци като цяло при 

всички видове строителни обекти и се свежда до изброяване на различни отпадъци, без да се 

отчитат спецификите на обекта. Цитираният конкретен план за управление на строителните 
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отпадъците показва, че участникът е представил предложение приложимо за друг обект, но не и 

за настоящия, което е основание да се приеме, че липсва валидно предложение, подлежащо на 

оценява с по-висок брой точки. 

В самостоятелно обособен раздел „Изпълнение на строителството” са описани са 

подготвителните дейности, които са необходими преди започване на СМР на обекта, представени 

са организацията на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност 

и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както 

и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, 

осигуряване на ефективна система за контрол на качеството. С правилата на строителната 

площадка ще бъде запознат целия персонал на обекта.  

Участникът е описал дейностите по съпътстващата мобилизацията, необходимата за 

изпълнение на обекта, предмет на настоящата позиция, но не е описал видовете работи с 

конкретната механизация, която ще ползва и разпределението на задачите на екипа от работници. 

Участникът не е описал реда на предаване на извършената от него работа и не представил 

гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.  

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, но не е описал 

каква е  необходимата техника за изпитване на обекта и от къде ще я осигури,    посредством което 

да осигури качествено постигане на целите, с изпълнението на поръчката, резултати и изпълнение 

в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в 

следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове 

работи. 

В предложението на участника не е обяснена връзката между видовете работи и дейности, 

посочени от него като достатъчни за изпълнението на обекта, като при паралелно разглеждане с 

линейния график не е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно и какви ще са 

конкретните действия на изпълнителския му екип, водещи до осигуряване на навременно 

стартиране на процесите при евентуално съкратени срокове за изпълнение, без това да повлия до 

занижаване на качеството. 
 В допълнение участникът е не е посочил и кои работи лежат на критичния път при 

изпълнение на строително – монтажните работи и имат съществено влияние при определяне на 

продължителността на изпълнение на обекта. 

Към всеки вид строително-монтажни работи не е описана технологията за вземане на 

проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. 

Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението, 

както и отговорните лица за изпълнение на тези видове работи.  

Участникът не е представил  план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е 

посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване. 

Организацията на човешките ресурси е представена в техническото предложение и  от него 

се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане 

на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и 

управление на процесите, но се констатира изпускане на важен участник в строителството и 

комуникацията с него – Авторския надзор. Представена организацията на ръководния състав на 

участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, 

подчинеността и отговорността за вземане на решения, но не са отчетени материалните и 

финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на 

участника, в т.ч. и на ниво отделна задача с дефинирани начало и край. 

В предложението си, участникът не е представил организацията на доставките и 

съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.  

Не е направен предварителен и представен график за поръчване и доставка на всички 

материали, както и график за складирането им.  

Не са представени  транспортни схеми за основните строителни материали, за които има 

специални изисквания.  

Въпреки, че участникът е представил голям обем информация в предложението си, 

комисията не може да извлече минимално изискуемата такава, обосноваваща присъждането на 

допълнителен брой точки, а само такава, която въпреки посочените неточности, все пак покрива 

минималните изисквания на Възложителя за съдържание и не им противоречи. 
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Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 80 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 160/200 х 100 = 80 точки 

     200 

 

 

3. „ЛЮНИК” ЕООД 

► За обособена позиция №1:   

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от тринадесет календарни месеца, но не по-

късно от 25.07.2021 г. 
 

 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива минималните изисквания– предложена е технологична 

последователност, която гарантира изпълнение на всички видове СМР като същата е съобразена с 

Техническата спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към 

конкретния строеж. Направена е връзка между оферираните срокове за изпълнение и използвания 

технологичен подход при изпълнение като е гарантирано ефективното им управление и 

предотвратяване на възможността за евентуални закъснения. Методите и начините за 

предварително информиране на обществеността са посочени точно и конкретно. Налице е 

предложение за конкретни обходни маршрути и начини за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 
 

 2). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива минималните изисквания – посочената организация на строителната площадка е 

съобразена с предложената технология за изпълнение на всички СМР, съдържа всички отделни 

етапи от изпълнението на необходимите дейности, показва, че участникът ще създаде 

необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. От 

предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката може да се 

направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено качествено и в срок, благодарение 

на посочените начини за извършване на координация и съгласуване на отделните дейности, между 

членовете на изпълнителския екип. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 
 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа описание на: 

І. Технологична последователност и срокове за изпълнение 

- Етап 1 – Временно строителство. 
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-Етап 2 – Основно строителство – СМР по изграждане на водопроводни клонове на с.Литаково, 

Община Ботевград. 

- Етап 3 – Демобилизация на ресурсите. 

- Етап 4 – Окончателно отчитане, съставяне на констативен акт обр.15 и предаване на обекта на 

възложителя и гаранционно обслужване. 

 В техническото си предложение участникът последователно представя дейностите, които 

е предвидил да изпълнява: 

 Етап 1 – Временно строителство: 

 В този етап се предвижда мобилизация и подготвителни работи по обекта, организация за 

подписване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка. Участникът предвижда преди 

да стартира обекта с подписване на Протокол 2а да изготви Информационна табела, чието 

съдържание е съгласно чл.13 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 След откриване на строителната площадка участникът е предвидил за стартира 

мобилизацията, организацията на временното селище, да разтоварва материалите във временен 

открит склад, където ще се складират на отделни обозначени купове инертни материали, 

необходими за обретните насипи. Предвидил е доставката на фургони за изпълнителския 

персонал, необходим за събличане, обличане и почивка на работниците. Предвидил е да осигури 

необходимите средства за затопляне, за оперативки, които да отговарят на санитарно-хигиенните 

условия. 

 Относно организацията на приобектовия офис, участникът е предвидил необходимите 

оборудвания. 

 Етап 2 – Основно строителство – СМР по изграждане на водопроводни клонове на 

с.Литаково, община Ботевград. 

 Този етап ще стартира с поставяне на пътни знаци, сигнализация, ограждения, съгласно 

ВОД. 

 След това предвижда разкриване на подземните комуникации съвместно с местните 

експлоатационни дружества, геодезическо трасиране на оси и контури на водопроводните 

клонове. 

 След, което е предвидено да стартира същинското изпълнение на СМР по обществената 

поръчка. 

 Комисията констатира, че участникът е представил  още в подготвителния етап какви 

конкретни мерки и начини предвижда за предварително информиране на обществеността за 

районите на работа, за планираната организация на трафика на строителната механизация, 

необходима за изпълнение на строителството. Отразил е, че всички жители ще бъдат информирани 

за евентуални затруднения и опасности. Участникът отчита важността на тази дейност, като се е 

задълбочил да представи методи или конкретика при изпълнението  на този процес. 

 Не се открива информация как предвижда да изпълнява обекта - с или без отбиване на 

движението. Предвидено е да се въведе ВОД с необходимите знаци, светофари, схеми с обходни 

маршрути. 

 В техническото предложение е указано, че всички материали ще бъдат складирани във 

Временното селище, в количества, необходими за десетдневна работа на обекта, като в 

последствие с друг лекотоварен автомобил материалите ще се транспортират до работния участък.  

 Комисията констатира, че не са представени мерки за съхранение на строителните 

материали и дали, както е предвидено те да стоят в открития склад няма да се наруши качеството 

им. 

 Участникът е представил кратко описание на всеки вид дейност по реда, в който предвижда 

да ги изпълнява, това може да се приеме като технологична последователност за изпълнение на 

строителните работи,  но не се вижда ясно които хора от персонала ще бъдат ангажирани със 

съответния процес, кой ще ги ръководи и с каква компетентност – липсва информация 

обосноваваща присъждането на допълнителен брой точки, по отношение на действията на тези 

лица, водещи до осигуряване на навременно стартиране на изпълнението и оптимизиране на 

работния им процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение. 

 По отношение на изпитването на изпълнените дейности, участникът е представил 

информация за видовете проби, за технически характеристики на изпитванията, но не показал кой 

ще изпълнява изпитването, кой ще следи за процесите, ще се ползва ли лицензирана лаборатория 

и ако да, коя ще е тя. 
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 В този раздел участникът е отразил и етапи на гаранционно обслужване.  

 Представил е готовност да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок 

неизправности. 

 Участникът е представил методи, ограничаващи замърсяването на околната среда и 

въздуха. Констатира се, че е предложил важни мерки, с цел недопускане на замърсяването на 

околната среда и въздуха, но на база извършен анализ участникът не е предложил конкретни 

методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 

и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни 

материали, на отпадъците.  

 Последните преимуществено се предвижда да бъдат повторно употребени - бетона, 

асфалтовите смеси, желязото, стоманата и т.н., но няма указани действията, които участникът да 

ще предприеме, посредством които да се гарантира екологосъобразно изпълнение на договора. 

 По отношение на организацията на строителството, участникът предвижда да изпълнява 

СМР през светлата част на деня. Предвижда да организира строителната площадка във вид, който 

да не застрашава безопасността на хората. Представил е различни мерки, които счита, че ще 

допринесе за безопасното изпълнение на дийностите. 

 Предвидил е да осигури питейна вода за нуждите на строителството, на временните офиси 

на изпълнителя и на надзора. 

 Представена е механизацията, която ще ползва при изпълнение на поръчката. 

 В табличен вид е представена мобилизацията и разпределението на техническия и 

човешкия ресурс за всеки вид дейност. 

 Представен е състава на екипа, който ще отговаря при изпълнение на строежа. 

 Представена е схема за комуникация и взаимоотношения на изпълнителския персонал за 

контрол на проекта. 

 Разписани са подробни задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа на 

участника, но не и до ниво отделна задача, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. 

 Например – не са посочени конкретни действия на персонала, които ще се предприемат на 

обекта при отказ, повреда или инцидент със строителна механизация.  Въпреки че дадените 

дейностите на персонала са разписани сравнително подробно, повечето твърдения са общи и 

шаблонни.  

 Представена е и комуникацията на Изпълнителя с Възложител, Консултант/Строителен 

надзор/, Проектант, доставчици на материали, но не са описани всички дейности и необходимите 

ресурси за изпълнение, например - не е представена информация от къде ще се доставят 

материалите, не е показано транспортното разстояние, транспортни схеми. 

 Участникът не е направил Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната площадка, описал е  възможни рискове, 

но не е представил  план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви 

са възможностите му за замяна на повредено оборудване. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 80 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

   КТП ------------- ----   x 100 = 160/200 х 100 = 80 точки 

    200 

 

► За обособена позиция №3:  

 Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от шестнадесет календарни месеца, но не по-

късно от 25.07.2021 г. 
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 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива минималните изисквания– предложена е технологична 

последователност, която гарантира изпълнение на всички видове СМР като същата е съобразена с 

Техническата спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към 

конкретния строеж. Направена е връзка между оферираните срокове за изпълнен и използвания 

технологичен подход при изпълнение като е гарантирано ефективното им управление и 

предотвратяване на възможността за евентуални закъснения. Методите и начините за 

предварително информиране на обществеността са посочени точно и конкретно. Налице е 

предложение за конкретни обходни маршрути и начини за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 

 

 2). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива минималните изисквания – посочената организация на строителната площадка е 

съобразена с предложената технология за изпълнение на всички СМР, съдържа всички отделни 

етапи от изпълнението на необходимите дейности, показва, че участникът ще създаде 

необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. От 

предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката може да се 

направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено качествено и в срок, благодарение 

на посочените начини за извършване на координация и съгласуване на отделните дейности, между 

членовете на изпълнителския екип. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 
 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа описание на: 

І. Технологична последователност и срокове за изпълнение 

- Етап 1 – Временно строителство. 

- Етап 2 – Основно строителство – СМР по изграждане на водопроводни клонове на с.Новачене, 

Община Ботевград. 

- Етап 3 – Демобилизация на ресурсите. 

- Етап 4 – Окончателно отчитане, съставяне на констативен акт обр.15 и предаване на обекта на 

възложителя и гаранционно обслужване. 

 В техническото си предложение участникът последователно представя дейностите, които 

е предвидил да изпълнява: 

 Етап 1 – Временно строителство: 

 В този етап се предвижда мобилизация и подготвителни работи по обекта, организация за 

подписване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка. Участникът предвижда преди 

да стартира обекта с подписване на Протокол 2а да изготви Информационна табела, чието 

съдържание е съгласно чл.13 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 След откриване на строителната площадка участникът е предвидил за стартира 

мобилизацията, организацията на временното селище, ще разтоварва материалите във временен 

открит склад, ще се складират на отделни обозначени купове инертни материали, необходими за 

обретните насипи.  
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 Предвидил е доставката на фургони за изпълнителския персонал, необходим за събличане, 

обличане и почивка на работниците. Предвидил е да осигури необходимите средства за затопляне, 

за оперативки, които да отговарят на санитарно-хигиенните условия. 

 Относно организацията на приобектовия офис, участникът е предвидил необходимите 

оборудвания. 

 Етап 2 – Основно строителство – СМР по изграждане на водопроводни клонове на 

с.Новачене, община Ботевград. 

 Този етап ще стартира с поставяне на пътни знаци, сигнализация, ограждения, съгласно 

ВОД. 

 След това предвижда разкриване на подземните комуникации съвместно с местните 

експлоатационни дружества, геодезическо трасиране на оси и контури на водопроводните 

клонове. 

 След, което е предвидено да стартира същинското изпълнение на СМР по обществената 

поръчка. 

 Комисията констатира, че участникът е представил  още в подготвителния етап какви 

конкретни мерки и начини предвижда за предварително информиране на обществеността за 

районите на работа, за планираната организация на трафика на строителната механизация, 

необходима за изпълнение на строителството.   

 Отразил е, че всички жители ще бъдат информирани за евентуални затруднения и 

опасности. Участникът отчита важността на тази дейност, като се е задълбочил да представи 

методи или конкретика на този процес. 

 Не се открива информация как предвижда да изпълнява обекта с или без отбиване на 

движението.  

 Предвидено е да се въведе ВОД с необходимите знаци, светофари, схеми с обходни 

маршрути. 

 В техническото предложение е указано, че тръбите ще бъдат складирани във временен 

открит склад, а материалите за останалите дейности във Временно селище в количества, 

необходими за десетдневна работа на обекта, като в последствие с друг лекотоварен автомобил 

материалите ще се транспортират до работния участък.  

 Комисията констатира, че не са представени мерки за съхранение на строителните 

материали и дали, както е предвидено те да стоят в открития склад няма да се наруши качеството 

им. 

 Участникът е представил кратко описание на всеки вид дейност по реда, в който предвижда 

да ги изпълнява, това може да се приеме като технологична последователност за изпълнение на 

строителните работи,  но не се вижда ясно които хора от персонала ще бъдат ангажирани със 

съответния процес, кой ще ги ръководи и с каква компетентност – липсва информация 

обосноваваща присъждането на допълнителен брой точки, по отношение на действията на тези 

лица, водещи до осигуряване на навременно стартиране на изпълнението и оптимизиране на 

работния им процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение. 

 По отношение на изпитването на изпълнените дейности, участникът е представил 

информация за видовете проби, за технически характеристики на изпитванията, но не показал кой 

ще изпълнява изпитването, кой ще следи за процесите, ще се ползва ли лицензирана лаборатория 

и ако да, коя ще е тя. 

 В този раздел участника е отразил и етапи на гаранционно обслужване.  

 Представил е готовност да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок 

неизправности. 

 Участникът е представил методи, ограничаващи замърсяването на околната среда и 

въздуха. Констатира се е предложил важни мерки, с цел недопускане на замърсяването на околната 

среда и въздуха но на база извършен анализ участникът не е предложил конкретни методи за 

третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни 

материали, на отпадъците.  

 Последните преимуществено се предвижда да бъдат повторно употребени - бетона, 

асфалтовите смеси, желязото и стоманата, но не са указани действията, които участникът ще  

предприеме и посредством които да се гарантира екологосъобразно изпълнение на договора. 

 По отношение на организацията на строителството, участникът предвижда да изпълнява 

СМР през светлата част на деня. Предвижда да организира строителната площадка във вид, който 
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да не застрашава безопасността на хората. Представил е различни мерки, които счита, че ще 

допринесе за безопасното изпълнение на дейностите. 

 Предвидил да осигури питейна вода за нуждите на строителството, на временните офиси 

на изпълнителя и на надзора. 

 Представена е механизацията, която ще ползва при изпълнение на поръчката. 

 В табличен вид е представена мобилизацията и разпределението на техническия и 

човешкия ресурс за всеки вид дейност. 

 Представен е състава на екипа, който ще отговаря при изпълнение на строежа. 

 Представена е схема за комуникация и взаимоотношения на изпълнителския персонал за 

контрол на проекта. 

 Разписани са подробни задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа на 

участника, но не и до ниво отделна задача, чието изпълнение Комисията да може да проследи 

еднозначно – с дефинирани начало, край и измерими резултати. Например – не са посочени 

конкретните действия на персонала, които ще се предприемат на обекта при отказ, повреда или 

инцидент със строителна механизация. 

 Представена е и комуникацията на Изпълнителя с Възложител, Консултант/Строителен 

надзор/, Проектант, доставчици на материали, но не са описани всички дейности и необходимите 

ресурси за изпълнение – например не е представена информация от къде ще се доставят 

материалите, не е показано транспортното разстояние, транспортни схеми. 

 Участникът не е направил Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната площадка, описал е  възможни рискове, 

но не е представил  план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви 

са възможностите му за замяна на повредено оборудване. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 80 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 160/200 х 100 = 80 точки 

     200 

 

 

4. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 32 /тридесет и два/ календарни месеца, но 

не по-късно от 25.07.2021 г. 
 

 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 100 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива освен минималните изисквания, съдържа и всички 

допълнителни описания, обосноваващи присъждането на максимален брой точки – предложената 

от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, 

включени в предмета на натоящата обособена позиция, съобразена е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложените аргументи за 

приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по 

отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и 

специфики, а не са мерки от общ характер. Предложените срокове за изпълнение на всички, 

включени в предмета на обособената позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от участника 

конкретен технологичен подход. при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение са отчетени както 

технологичните така и организационните  зависимости между работите на конкретния строеж, по 
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начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната 

механизация, необходима за изпълнение на строителството, в т.ч. и конкретни обходни маршрути 

като са предвидени и мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна 

механизация. Участникът е посочил конкретни действия на персонала (инженерно- техническия 

състав и изпълнителски екип/и), водещи до осигуряване на навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е 

обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална 

времева ангажираност при изпълнението. Участникът е предложил при реализацията на 

съответния обект/подобект да използва иновативни, относими и приложими методи, техники и 

начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха, съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното 

и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, 

чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване.  

Всички ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества именно на това предложение, респ. гарантират ефективно 

управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни 

закъснения при изпълнението. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

100 точки, поради мотивите посочени по-долу. 
 

 2). Да присъди на участника 100 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива освен минималните изисквания, съдържа и всички допълнителни описания, 

обосноваващи присъждането на максимален брой точки – предложената организация на 

строителната площадка е както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната 

технология на изпълнение на всички видове СМР и се отнася се за конкретния строеж - предмет 

на настоящата обособена позииия и създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на строежа като гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Предложена е организация 

на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, 

посочени са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложеното строителство.За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол 

на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество 

на завършения обект на строителство. 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, 

механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали 

и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 

предвижданията на инвестиционния проект. В предложението е налице организация на работната 

сила, която е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния 

строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Анализирани са обстоятелствата, които 

могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка като са 

предложени и адекватни (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) решения, описани с конкретни примери, за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

100 точки, поради мотивите посочени по-долу. 
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 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа: 

 Генерален подход и методология на работа: 

 А/ Общи принципи и методология: 

 Участникът е разделил изпълнението на обекта условно на отделни етапи за всеки вид 

строително-монтажни работи /съвкупност от групи водопроводни клонове на водопроводната 

мрежа и съответните улични настилки за възстановяване и подобряване/. 

 Всеки етап обединява комплекс от строително-монтажни работи на всеки отделен 

подобект, което дава възможност на участника да планира дейностите си последователно и в 

рамките на етапа и едновременно, когато не са зависими от дейностите в другите етапи. 

 Последователността на видовете строително-монтажни работи е представена нагледно в 

приложения Линеен Календарен график. Същият обхваща целия обем СМР, необходим за 

изпълнение с цел изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

 Изпълнението на предмета на обществената поръчка обхваща следните етапи: 

 Етап 1 – Подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на 

движение 

 Етап 2 – Изкопи и демонтажни работи: рязане и разрушаване на асфалтовите настилки, 

разрушаване на трошено-каменната настилка, направа на ръчни и машинни изкопи за полагане на 

тръбна мрежа 

 Етап 3 – Изграждане на водопроводните клонове, изграждане на сградните водопроводни 

отклонения и монтаж и изпитване на съоръженията /спирателна арматура, пожарни хидранти/ 

 Етап 4 – Възстановяване на пътните настилки и почистване и предаване на обекта. 

 Представеният Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразява 

последователността и продължителността на представените от участника видове работите в срока 

за изпълнение, определен от Възложителя. 

 Графикът представя в пълнота и взаимообвързаност, разпределението на работите и 

дейностите, тяхната технологична последователност в рамките срока от 668 календарни дни за 

изпълнение на строително-монтажните работи.  

 Задълбочено и в достатъчна степен е разработена технологичната последователност в 

изпълнението на работите, съобразно техническите спецификации от документацията за 

обществената поръчка, действащото законодателство и стандарти в областта на строителството на 

ремонт на водопроводи и свързаните с тях дейности.  

 Представеният график нагледно показва по какъв убедителен начин участникът ще 

гарантира изпълнението на дейностите и видовете работи, необходими за изпълнение на предмета 

на поръчката, в срок и с необходимото качество. 

 В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на 

строително-монтажните работи“ е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на 

изпълнение на строителството и се описват  в детайли дейностите, които предвижда да бъдат 

изпълни, обяснено е с какъв човешки ресурс и механизация ще се изпълнят ремонтните дейности. 

Дефинирани са ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да 

гарантират техническите преимущество на предложение и ефективното управление на сроковете 

за изпълнение на строителството. 

 В предложението са описани всички подготвителни дейности, които са необходими преди 

започване на СМР на обекта, като трасиране и други. 

 Участникът е представил  екипа за изпълнение на поръчката, като е разписано ясно кой 

какви задължения ще има и каква отговорност ще носи, в т.ч. и на ниво отделна задача. 

 Показана е йерархическата зависимост, с цел недопускане и създаване на объркващи 

ситуации.  

 Представено как ще се осъществява комуникация в екипа на изпълнителя, както и с 

останалите участници в строителството. 

 В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание и спазването на мерки и 

техника на безопасност на труда, с цел недопускане на инциденти.  

 Предвидени са точни указания на всеки участник в екипа, съобразени с техниката и 

правилата на безопасна работа.  

 Участникът предвижда да изпълнява ремонтните работи, генериращи високи нива на шум 

в рамките от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа.  
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 Предвижда да предприеме мерки за предварително информиране на заинтересованите 

жители за спиране на водоподаването и възстановяване на водоподаването в рамките на същия 

ден. 

 Участникът предвижда изграждането на временно селище, приобектов офис за нуждите на 

строителството, оборудван с битови условия за преобличане на работници, отдих и хранене на 

служителите.  

 Участникът е предвидил и регулярна доставка на строителните материали в базите на 

дружеството, които са в непосредствена близост до обекта, от одобрени предварително 

доставчици. 

 Участникът декларира, че ще въведе ВОД преди започване на строителните дейности, в 

съответствие с одобрения проект и ще я премахне след приключване на строителството, като тези 

дейности ще станат в подготвителния етап.  

 Видно от техническото предложение на участника е, че той е запознат подробно с видовете 

на пътната сигнализация, която трябва да се монтира, за да се въведе ВОД. 

 В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и 

всички други съпътстващи работи са отчетени със съответното време за тяхното завършване. 

 Представени са с обозначено начало, край и продължителност на всеки един вид работа. 

Отчетено е времето за подготвителни работи, мобилизация, изпитвания и други съпътстващи 

дейности като контрол на влаганите материали и реакция при отказ на строителна механизация.  

 Последните са записани в предложението за изпълнение на поръчката, като за всеки вид 

работа са посочени необходимите условия, които следва да са изпълнени, за започването на 

изпълнението й, реакцията при спиране, както и специфичните методи за изпитване и измерване 

на количеството извършени работи. 

 Представения график показва по какъв начин участникът ще гарантира изпълнението на 

дейностите и видовете, работи необходими според участника за изпълнение на предмета на 

поръчката, в срок и с необходимото качество.  

 Отчетена е спецификата на обекта, както и са взети предвид конкретни изисквания на 

възложителя и технически спецификации, които следва да се спазват при изпълнението на обекта 

предмет на настоящата поръчка. 

 На база извършения анализ участникът е предложил конкретни методи за третиране, при 

съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, на 

отпадъците.  

 Последните преимуществено се предвижда да бъдат повторно употребени като действията, 

които участникът е предложил да предприеме с тях гарантират екологосъобразно изпълнение на 

договора. 

  „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД  е предложило и подробно описание на организацията на 

строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното селище, 

така и в периода на същинското строителство, 

 Предложената организация включва и етапите на доставките и складирането на 

материалите и строителните продукти, което е съобразено с описаната технология на изпълнение 

на всички видове СМР, като се отнася се за конкретния строеж.  

 Посредством направеното предложение се създават всички необходими условия за 

спазване на срока за изграждането на строежа и се гарантира осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. 

 От така разписаната организация на  работата на инженерно - техническият (ръководен) 

състав и на изпълнителския/ките екип/и са видни начините за осъществяване на координация и 

съгласуване на дейностите между тях, както и други организационни аспекти, необходими за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите като за всяка от тях е показано разпределението 

по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача като са предложени и конкретни 

мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство. 

 Последната е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за 

конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка 

за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

 Всички дейности са описани с необходимите ресурси за тяхното изпълнение, в т.ч. с 

материали, механизация, работници и др. 
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 Участникът е посочил техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа. 

 Направил е и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка като е предложил адекватни (с оглед обекта 

на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения, описани 

с конкретни примери, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че 

се проявят. 

 За всички избрани методи за работа участникът е описал необходимата строителна 

механизация посредством, която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество 

и в посочения срок.  

 Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, 

както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. 

 Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за 

изпълнението на видовете земни работи.  

 Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на строителните дейности 

и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качественото 

и срочно изпълнение на тези видове работи. 

  Механизацията необходима за изпълнение на асфалтовите работи от транспортиране до 

полагането, както и на съпътстващите работи като почистване на основата и битумни разливи, е 

видна от предложението на участника.  

 Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е 

посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване. 

 Организацията на човешките ресурси е представена в в техническото предложение на 

участника и по безпорен начин от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите 

за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, 

качество и методите за отчетност и управление на процесите.  

 Представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от 

членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане 

на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната 

система за управление на участника. Персоналът за изпълнение на строително-монтажни работи е 

посочен ясно и конкретно. 

 Необходимата механизацията и работна ръка са представени от участника, основните 

видове строителна техника са обвързани времево с конкретни видове работи за периода за 

изпълнение на обекта, предмет на настоящата позиция, определен от възложителя. 

 Информацията представена в техническото предложение кореспондира изцяло с линейния 

график и текстовата част на предложението на участника. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 100 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 200/200 х 100 = 100 точки 

     200 

 

 

► За обособена позиция №3:   

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 32 /тридесет и два/ календарни месеца, но 

не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 100 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 



23 

 

предложение на участника покрива освен минималните изисквания, съдържа и всички 

допълнителни описания, обосноваващи присъждането на максимален брой точки – предложената 

от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, 

включени в предмета на натоящата обособена позиция, съобразена е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложените аргументи за 

приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по 

отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и 

специфики, а не са мерки от общ характер. Предложените срокове за изпълнение на всички, 

включени в предмета на обособената позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от участника 

конкретен технологичен подход. при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение са отчетени както 

технологичните така и организационните  зависимости между работите на конкретния строеж, по 

начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната 

механизация, необходима за изпълнение на строителството, в т.ч. и конкретни обходни маршрути 

като са предвидени и мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна 

механизация. Участникът е посочил конкретни действия на персонала (инженерно- техническия 

състав и изпълнителски екип/и), водещи до осигуряване на навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е 

обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална 

времева ангажираност при изпълнението. Участникът е предложил при реализацията на 

съответния обект/подобект да използва иновативни, относими и приложими методи, техники и 

начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха, съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното 

и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, 

чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване.  

Всички ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества именно на това предложение, респ. гарантират ефективно 

управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни 

закъснения при изпълнението. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

100 точки, поради мотивите посочени по-долу. 

 

 2). Да присъди на участника 100 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива освен минималните изисквания, съдържа и всички допълнителни описания, 

обосноваващи присъждането на максимален брой точки – предложената организация на 

строителната площадка е както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната 

технология на изпълнение на всички видове СМР и се отнася се за конкретния строеж - предмет 

на настоящата обособена позииия и създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на строежа като гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Предложена е организация 

на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, 

посочени са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложеното строителство.За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол 

на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество 

на завършения обект на строителство. 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, 

механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали 

и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 
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предвижданията на инвестиционния проект. В предложението е налице организация на работната 

сила, която е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния 

строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Анализирани са обстоятелствата, които 

могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка като са 

предложени и адекватни (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) решения, описани с конкретни примери, за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

100 точки, поради мотивите посочени по-долу. 
 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа: 

 Генерален подход и методология на работа: 

 А/ Общи принципи и методология: 

 Участникът е разделил изпълнението на обекта условно на отделни етапи за всеки вид 

строително-монтажни работи /съвкупност от групи водопроводни клонове на водопроводната 

мрежа и съответните улични настилки за възстановяване и подобряване/. 

 Всеки етап обединява комплекс от строително-монтажни работи на всеки отделен 

подобект, което дава възможност на участника да планира дейностите си последователно и в 

рамките на етапа и едновременно, когато не са зависими от дейностите в другите етапи. 

 Последователността на видовете строително-монтажни работи е представена нагледно в 

приложения Линеен Календарен график. Същият обхваща целия обем СМР, необходим за 

изпълнение с цел изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

 Изпълнението на предмета на обществената поръчка обхваща следните етапи: 

 Етап 1 – Подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на 

движение; 

 Етап 2 – Изкопи и демонтажни работи: рязане и разрушаване на асфалтовите настилки, 

разрушаване на трошено-каменната настилка, направа на ръчни и машинни изкопи за полагане на 

тръбна мрежа; 

 Етап 3 – Изграждане на водопроводните клонове, изграждане на сградните водопроводни 

отклонения и монтаж и изпитване на съоръженията /спирателна арматура, пожарни хидранти/; 

 Етап 4 – Възстановяване на пътните настилки и почистване и предаване на обекта. 

 Представеният Линеен график за изпълнение на позицията отразява последователността и 

продължителността на представените от участника видове работите в срока за изпълнение, 

определен от Възложителя.  

 Графикът представя в достатъчна пълнота и взаимообвързаност, разпределението на 

работите и дейностите, тяхната технологична последователност в рамките срока от 750 календарни 

дни за изпълнение на строително-монтажните работи.  

 Задълбочено и в достатъчна степен е разработена технологичната последователност в 

изпълнението на работите, съобразно техническите спецификации от документацията за 

обществената поръчка, действащото законодателство и стандарти в областта на строителството на 

ремонт на водопроводи и свързаните с тях дейности.  

 Представеният график нагледно показва по какъв убедителен начин участникът ще 

гарантира изпълнението на дейностите и видовете работи, необходими за изпълнение на предмета 

на поръчката, в срок и с необходимото качество. 

 В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на 

строително-монтажните работи“ в достатъчна степен е посочено по какъв начин участникът ще 

осигури качеството на изпълнение на строителството и се описват в детайли дейностите, които се 

предвижда да бъдат изпълнени като е обяснено и с какъв човешки ресурс и механизация ще се 

изпълнят ремонтните дейности от предмета на позицията.  

 Дефинирани са ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да 

гарантират техническите преимущество на предложението и ефективното управление на 

сроковете за изпълнение на строителството.  

 В предложението са описани всички подготвителни дейности, които са необходими преди 

започване на СМР на обекта, като трасиране и други. 
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 Участникът е представил и екипа за изпълнение на поръчката, като е разписано ясно кой 

какви задължения ще има и каква отговорност ще носи, в т.ч. и на ниво отделна задача. 

 Показана е йерархическата зависимост, с цел не допускане създаване на объркващи 

ситуации. Представено как ще се осъществява комуникация в екипа на изпълнителя, както и с 

останалите участници в строителството. 

 В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание и спазването на мерки и 

техника на безопасност на труда, с цел недопускане на инциденти.  

 Предвидени са точни указания на всеки участник в екипа, съобразени с техниката и 

правилата на безопасна работа. 

 Участникът предвижда да изпълнява ремонтните работи, генериращи високи нива на шум 

в рамките от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа.  

 Предвижда да предприеме мерки за предварително информиране на заинтересованите 

жители за спиране на водоподаването и възстановяване на водоподаването в рамките на същия 

ден. 

 Участникът предвижда изграждането на временно селище, приобектов офис за нуждите на 

строителството, оборудван с битови условия за преобличане на работници, отдих и хранене на 

служителите.  

 Участникът е предвидил и регулярна доставка на строителните материали в базите на 

дружеството, които са в непосредствена близост до обекта, от одобрени предварително 

доставчици. 

 Участникът декларира, че ще въведе ВОД преди започване на строителните дейности, в 

съответствие с одобрения проект и ще я премахне след приключване на строителството, като тези 

дейности ще станат в подготвителния етап.  

 Видно от техническото предложение на участника е, че той е запознат подробно с видовете 

на пътната сигнализация, която трябва да се монтира, за да се въведе ВОД. 

 В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и 

всички други съпътстващи работи като същите са отчетени със съответното време за тяхното 

завършване.  

 Представени са с обозначено начало, край и продължителност на всеки един вид работа.  

 Отчетено е времето за подготвителни работи, мобилизация, изпитвания и други 

съпътстващи дейности като контрол на влаганите материали и реакция при отказ на строителна 

механизация.  

 Последните са записани в предложението за изпълнение на поръчката, като за всеки вид 

работа са посочени необходимите условия, които следва да са изпълнени, за започването на 

изпълнението й, реакцията при спиране, както и специфичните методи за изпитване и измерване 

на количеството извършени работи. 

 Представения график показва по какъв начин участникът ще гарантира изпълнението на 

дейностите и видовете, работи необходими според участника за изпълнение на предмета на 

поръчката, в срок и с необходимото качество.  

 Отчетена е спецификата на обекта, както и са взети предвид конкретни изисквания на 

възложителя и технически спецификации, които следва да се спазват при изпълнението на обекта 

предмет на настоящата поръчка. 

 На база извършения анализ участникът е предложил конкретни методи за третиране, при 

съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, на 

отпадъците.  

 Последните преимуществено се предвижда да бъдат повторно употребени като действията, 

които участникът е предложил да предприеме с тях гарантират екологосъобразно изпълнение на 

договора. 

  „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД  е предложило и подробно описание на организацията на 

строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното селище, 

така и в периода на същинското строителство, 

 Предложената организация включва и етапите на доставките и складирането на 

материалите и строителните продукти, което е съобразено с описаната технология на изпълнение 

на всички видове СМР, като се отнася се за конкретния строеж.  
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 Посредством направеното предложение се създават всички необходими условия за 

спазване на срока за изграждането на строежа и се гарантира осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. 

 От така разписаната организация на  работата на инженерно - техническият (ръководен) 

състав и на изпълнителския/ките екип/и са видни начините за осъществяване на координация и 

съгласуване на дейностите между тях, както и други организационни аспекти, необходими за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите като за всяка от тях е показано разпределението 

по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача като са предложени и конкретни 

мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство. 

 Последната е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за 

конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка 

за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

 Всички дейности са описани с необходимите ресурси за тяхното изпълнение, в т.ч. с 

материали, механизация, работници и др. 

 Участникът е посочил техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа. 

 Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения 

в планираната организация на строителната площадка като е предложил адекватни (с оглед обекта 

на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения, описани 

с конкретни примери, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че 

се проявят. 

 За всички избрани методи за работа участникът е описал необходимата строителна 

механизация посредством, която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество 

и в посочения срок.  

 Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, 

както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може 

да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни 

работи. 

 Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на строителните дейности 

и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качественото 

и срочно изпълнение на тези видове работи.  

 Механизацията необходима за изпълнение на асфалтовите работи от транспортиране до 

полагането, както и на съпътстващите работи като почистване на основата и битумни разливи е 

видна от предложението на участника.  

 Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е 

посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване. 

 Организацията на човешките ресурси е представена в техническото предложение на 

участника и по безпорен начин от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите 

за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, 

качество и методите за отчетност и управление на процесите. 

 Представена е и организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от 

членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане 

на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната 

система за управление на участника.  

 Персоналът за изпълнение на строително-монтажни работи е посочен ясно и конкретно. 

 Необходимата механизацията и работна ръка са представени от участника, основните 

видове строителна техника са обвързани времево с конкретни видове работи за периода за 

изпълнение на обекта, предмет на настоящата позиция, определен от възложителя. 

 Информацията представена в техническото предложение кореспондира изцяло с линейния 

график и текстовата част на предложението на участника. 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 100 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 200/200 х 100 = 100 точки 

     200 
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► За обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 32 /тридесет и два/ календарни месеца, но 

не по-късно от 25.07.2021 г. 
 

 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 100 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива освен минималните изисквания, съдържа и всички 

допълнителни описания, обосноваващи присъждането на максимален брой точки – предложената 

от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, 

включени в предмета на натоящата обособена позиция, съобразена е с действащите технически 

норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложените аргументи за 

приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по 

отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и 

специфики, а не са мерки от общ характер. Предложените срокове за изпълнение на всички, 

включени в предмета на обособената позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от участника 

конкретен технологичен подход. при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение са отчетени както 

технологичните така и организационните  зависимости между работите на конкретния строеж, по 

начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на 

обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната 

механизация, необходима за изпълнение на строителството, в т.ч. и конкретни обходни маршрути 

като са предвидени и мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна 

механизация. Участникът е посочил конкретни действия на персонала (инженерно- техническия 

състав и изпълнителски екип/и), водещи до осигуряване на навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е 

обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална 

времева ангажираност при изпълнението. Участникът е предложил при реализацията на 

съответния обект/подобект да използва иновативни, относими и приложими методи, техники и 

начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха, съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното 

и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, 

чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване.  

Всички ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и 

гарантират техническите преимущества именно на това предложение, респ. гарантират ефективно 

управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни 

закъснения при изпълнението. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

100 точки, поради мотивите посочени по-долу. 

 

 2). Да присъди на участника 100 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива освен минималните изисквания, съдържа и всички допълнителни описания, 

обосноваващи присъждането на максимален брой точки – предложената организация на 

строителната площадка е както в периода на подготовката й и изграждане на временното 

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и 

складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната 

технология на изпълнение на всички видове СМР и се отнася се за конкретния строеж - предмет 

на настоящата обособена позииия и създава всички необходими условия за спазване на срока за 
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изграждането на строежа като гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Предложена е организация 

на работата на инженерно- техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, 

посочени са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложеното строителство.За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол 

на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество 

на завършения обект на строителство. 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, 

механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали 

и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно 

предвижданията на инвестиционния проект. В предложението е налице организация на работната 

сила, която е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния 

строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за 

качественото и срочно изпълнение на строителството. Анализирани са обстоятелствата, които 

могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка като са 

предложени и адекватни (с оглед обекта на строителство, предложената технология и 

последователност на изпълнение) решения, описани с конкретни примери, за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

100 точки, поради мотивите посочени по-долу. 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа: 

 Генерален подход и методология на работа: 

 А/ Общи принципи и методология: 

 Участникът е разделил изпълнението на обекта условно на отделни етапи за всеки вид 

строително-монтажни работи /съвкупност от групи водопроводни клонове на водопроводната 

мрежа и съответните улични настилки за възстановяване и подобряване/ 

 Всеки етап обединява комплекс от строително-монтажни работи на всеки отделен 

подобект, което дава възможност на участника да планира дейностите си последователно и в 

рамките на етапа и едновременно, когато не са зависими от дейностите в другите етапи. 

 Последователността на видовете строително-монтажни работи е представена нагледно в 

приложения Линеен Календарен график.  

 Същият обхваща целия обем СМР, необходим за изпълнение с цел изпълнение на 

настоящата обществена поръчка. 

 Изпълнението на предмета на обществената поръчка обхваща следните етапи: 

 Етап 1 – Подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на 

движение 

 Етап 2 – Изкопи и демонтажни работи: рязане и разрушаване на асфалтовите настилки, 

разрушаване на трошено-каменната настилка, направа на ръчни и машинни изкопи за полагане на 

тръбна мрежа 

 Етап 3 – Изграждане на водопроводните клонове, изграждане на сградните водопроводни 

отклонения и монтаж и изпитване на съоръженията /спирателна арматура, пожарни хидранти/ 

 Етап 4 – Възстановяване на пътните настилки и почистване и предаване на обекта. 

 Представеният Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразява 

последователността и продължителността на представените от участника видове работите в срока 

за изпълнение, определен от Възложителя. 

 Графикът представя в достатъчна пълнота и взаимообвързаност, разпределението на 

работите и дейностите, тяхната технологична последователност в рамките на оферирания срок 

изпълнение на строително-монтажните работи.  

 Задълбочено и в достатъчна степен е разработена технологичната последователност в 

изпълнението на работите, съобразно техническите спецификации от документацията за 

обществената поръчка, действащото законодателство и стандарти в областта на строителството на 

ремонт на водопроводи и свързаните с тях дейности.  
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 Представеният график нагледно показва по какъв убедителен начин участникът ще 

гарантира изпълнението на дейностите и видовете работи, необходими за изпълнение на предмета 

на поръчката, в срок и с необходимото качество. 

 В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на 

строително-монтажните работи“ е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на 

изпълнение на строителството и се описват  в детайли дейностите, които предвижда да бъдат 

изпълни, обяснено е с какъв човешки ресурс и механизация ще се изпълнят ремонтните дейности. 

Дефинирани са ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да 

гарантират техническите преимущество на предложение и ефективното управление на сроковете 

за изпълнение на строителството. 

 В предложението са описани всички подготвителни дейности, които са необходими преди 

започване на СМР на обекта, като трасиране и други. 

 Участникът е представил  екипа за изпълнение на поръчката, като е разписано ясно кой 

какви задължения ще има и каква отговорност ще носи, в т.ч. и на ниво отделна задача. 

 Показана е йерархическата зависимост, с цел недопускане и създаване на объркващи 

ситуации.  

 Представено как ще се осъществява комуникация в екипа на изпълнителя, както и с 

останалите участници в строителството. 

 В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание и спазването на мерки и 

техника на безопасност на труда, с цел недопускане на инциденти.  

 Предвидени са точни указания на всеки участник в екипа, съобразени с техниката и 

правилата на безопасна работа.  

 Участникът предвижда да изпълнява ремонтните работи, генериращи високи нива на шум 

в рамките от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа.  

 Предвижда да предприеме мерки за предварително информиране на заинтересованите 

жители за спиране на водоподаването и възстановяване на водоподаването в рамките на същия 

ден. 

 Участникът предвижда изграждането на временно селище, приобектов офис за нуждите на 

строителството, оборудван с битови условия за преобличане на работници, отдих и хранене на 

служителите.  

 Участникът е предвидил и регулярна доставка на строителните материали в базите на 

дружеството, които са в непосредствена близост до обекта, от одобрени предварително 

доставчици. 

 Участникът декларира, че ще въведе ВОД преди започване на строителните дейности, в 

съответствие с одобрения проект и ще я премахне след приключване на строителството, като тези 

дейности ще станат в подготвителния етап.  

 Видно от техническото предложение на участника е, че той е запознат подробно с видовете 

на пътната сигнализация, която трябва да се монтира, за да се въведе ВОД. 

 В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и 

всички други съпътстващи работи са отчетени със съответното време за тяхното завършване. 

 Представени са с обозначено начало, край и продължителност на всеки един вид работа.  

 Отчетено е времето за подготвителни работи, мобилизация, изпитвания и други 

съпътстващи дейности като контрол на влаганите материали и реакция при отказ на строителна 

механизация. Последните са записани в предложението за изпълнение на поръчката, като за всеки 

вид работа са посочени необходимите условия, които следва да са изпълнени, за започването на 

изпълнението й, реакцията при спиране, както и специфичните методи за изпитване и измерване 

на количеството извършени работи. 

 Представения график показва по какъв начин участникът ще гарантира изпълнението на 

дейностите и видовете, работи необходими според участника за изпълнение на предмета на 

поръчката, в срок и с необходимото качество.  

 Отчетена е спецификата на обекта, както и са взети предвид конкретни изисквания на 

възложителя и технически спецификации, които следва да се спазват при изпълнението на обекта 

предмет на настоящата поръчка. 

 На база извършения анализ участникът е предложил конкретни методи за третиране, при 

съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, на 

отпадъците.  
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 Последните преимуществено се предвижда да бъдат повторно употребени като действията, 

които участникът е предложил да предприеме с тях гарантират екологосъобразно изпълнение на 

договора. 

  „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД  е предложило и подробно описание на организацията на 

строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното селище, 

така и в периода на същинското строителство, 

 Предложената организация включва и етапите на доставките и складирането на 

материалите и строителните продукти, което е съобразено с описаната технология на изпълнение 

на всички видове СМР, като се отнася се за конкретния строеж по Обособена позиция № 4.  

 Посредством направеното предложение се създават всички необходими условия за 

спазване на срока за изграждането на строежа и се гарантира осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. 

 От така разписаната организация на  работата на инженерно - техническият (ръководен) 

състав и на изпълнителския/ките екип/и са видни начините за осъществяване на координация и 

съгласуване на дейностите между тях, както и други организационни аспекти, необходими за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите като за всяка от тях е показано разпределението 

по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача като са предложени и конкретни 

мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на 

изискванията за качество на завършения обект на строителство. 

 Последната е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за 

конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка 

за качественото и срочно изпълнение на строителството. 

 Всички дейности са описани с необходимите ресурси за тяхното изпълнение, в т.ч. с 

материали, механизация, работници и др. 

 Участникът е посочил техническите характеристики на основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа. 

 Направил е и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка като е предложил адекватни (с оглед обекта 

на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения, описани 

с конкретни примери, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че 

се проявят. 

 За всички избрани методи за работа участникът е описал необходимата строителна 

механизация посредством, която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество 

и в посочения срок.  

 Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, 

както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. 

 Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за 

изпълнението на видовете земни работи.  

 Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на строителните дейности 

и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качественото 

и срочно изпълнение на тези видове работи. 

  Механизацията необходима за изпълнение на асфалтовите работи от транспортиране до 

полагането, както и на съпътстващите работи като почистване на основата и битумни разливи, е 

видна от предложението на участника.  

 Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е 

посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване. 

 Организацията на човешките ресурси е представена в в техническото предложение на 

участника и по безпорен начин от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите 

за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, 

качество и методите за отчетност и управление на процесите.  

 Представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от 

членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане 

на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната 

система за управление на участника. Персоналът за изпълнение на строително-монтажни работи е 

посочен ясно и конкретно. 

 Необходимата механизацията и работна ръка са представени от участника, основните 

видове строителна техника са обвързани времево с конкретни видове работи за периода за 
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изпълнение на обекта, предмет на настоящата позиция, определен от възложителя. 

 Информацията представена в техническото предложение кореспондира изцяло с линейния 

график и текстовата част на предложението на участника. 

 

Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 100 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 200/200 х 100 = 100 точки 

     200 

 

 

5. „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД- за обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 9 (девет) месеца, но не по-късно от 

31.10.2019 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

строителството по всяка от обособените позиции е съгласно предложението на участника, но не 

повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на договор. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., който 

срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в зависимост от 

конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение №4 е предвидена възможност чрез оставяне на 

празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в месеци 

като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да бъде обект 

на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД, а именно 

дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 9 /девет/ месеца, но не по-късно от 

31.10.2019 г., Комисията приема, че предложението на участника съдържа запис, които не отговаря 

на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му предложение и същият 

категорично противоречи на тях. 

 

Предвид описаното, Комисията  приема, че предложението на участника не следва да 

подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде квалифицирано 

като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, по смисъла на чл. 

107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 

№1. 

 

 

6. „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД – за  обособена позиция № 1:  

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора –  не повече от 24 календарни месеца, но не по-късно от 

25.07.2021 г. 

 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, комисията 

единодушно реши:  

 1). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Технологична 

последователност и срокове за изпълнение” (П1), тъй като разгледано в цялост, техническото 

предложение на участника покрива минималните изисквания– предложена е технологична 

последователност, която гарантира изпълнение на всички видове СМР като същата е съобразена с 

Техническата спецификация и приложимото законодателство, приложима и относима е към 
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конкретния строеж. Направена е връзка между оферираните срокове за изпълнен и използвания 

технологичен подход при изпълнение като е гарантирано ефективното им управление и 

предотвратяване на възможността за евентуални закъснения. Методите и начините за 

предварително информиране на обществеността са посочени точно и конкретно. Налице е 

предложение за конкретни обходни маршрути и начини за избягване на ненужно паркиране и 

струпване на строителна механизация. 

 Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 

 

 2). Да присъди на участника 80 точки по подпоказателя „Организация за изпълнение 

на поръчката” (П2), тъй като разгледано в цялост, техническото предложение на участника 

покрива минималните изисквания – посочената организация на строителната площадка е 

съобразена с предложената технология за изпълнение на всички СМР, съдържа всички отделни 

етапи от изпълнението на необходимите дейности, показва, че участникът ще създаде 

необходимите условия за спазване на оферирания срок и изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд, за пожарна безопасност и опазване на околната среда. От 

предложената организация за работа на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката може да се 

направи обоснован извод, че строителството ще бъде изпълнено качествено и в срок, благодарение 

на посочените начини за извършване на координация и съгласуване на отделните дейности, между 

членовете на изпълнителския екип. 

  Комисията единодушно реши, че предложението в тази му част, не съдържа посочените в 

Методика за оценка допълнителни обстоятелства, на базата на които, следва да му бъдат присъди 

90 точки и поради тази причина е обективно невъзможно и поставянето на оценка 100 точки, 

поради мотивите посочени по-долу. 

 

 Комисията обосновава и мотивира тези свои решения със следното: 

 Техническото Предложението за изпълнение на поръчката съдържа: 

- Предмет, местоположение и обхват на обществената поръчка; 

- Цели на проекта; 

- Описание на дейностите, включени в проекта: Строителна част, част ПБЗ, Съоръжения, Доставка 

и монтаж на фасонни части,  

- Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка за временна организация на движението, 

необходима при извършване на строителството; 

- Технологична последователност и срокове за изпълнение; 

- Начини за изпълнение. Последователност/ взаимообвързаност с останалите дейности. Мерки за 

осигуряване на качество; 

- Мерки и начини за предварително информиране на населението. Организация на трафика на 

строителна механизация. Мерки за ненужно паркиране и струпване на хора; 

- Иновативни, относими и приложими методи, техники и начини на работа за допринасяне 

ограничаване замърсяване на околната среда и въздуха. Пълноценно използване на рециклирани 

строителни материали и повторното им влагане в строителството; 

- Организация за изпълнението на поръчката, включващо организация на строителната площадка, 

организация на работата на инженерно-техническият (ръководен) състав. Разпределение по 

експерти (кои какво ще изпълнява). Мерки; 

- Организация на работната сила, съобразена с ресурсната обезпеченост; 

- Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение на отделните дейности – материали, 

механизация, работници и др.; 

- Технически характеристики на основните материали и стр. продукти; 

- Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация 

на стр. площадка; 

- Действия от страна на изпълнителя при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка от страна на възложителя и/или при поетапно възлагане изпълнението на 

предмета на обществената поръчка. 
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 След разглеждане по същество на техническото предложение на участника, беше 

констатирано следното: 

 В техническото предложение на участника е направено кратко описание на обекта, 

вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка за временна организация на движение, 

необходима при извършване на строителството. 

 Участникът ще стартира изпълнението след сигнализиране на работния участък, съгласно 

нормативните изисквания и ще приведе в действие предварително изготвения проект за ВОБД.  

 Декларирал е, че ще изпълнява строителните дейности в светлата част на деня от 08.00 до 

17.00 часа, като удължено работно време и работа на смени и в официални празници ще допуска 

само по изключение и е пояснил, че това ще се случва когато има изоставане на срока на 

изпълнение или спецификата на конкретния вид дейност го изисква. 

 По тези твърдения комисията не откри в техническото предложение реда, по който ще се 

организира удължения работен ден и/или работа в празнични, почивни дни.  

 Не става ясно същите работници ли ще работят на удължено работно време или ще включи 

допълнително работна ръка. 

 Участникът твърди, че ще приведе в действие предварително изготвения и съгласуван 

проект за ВОД с КАТ и ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която ще 

се работи и обичайната практика на местните хора.  

 В това твърдение не става ясно точно какви действия ще предприеме участника, за да се 

съобрази с естеството на областта и обичайната практика на местните хора.  

 Показано е едно общо твърдение,  посредством което обаче комисията не разбира с какво 

ще се съобрази бъдещия строител, след като има съгласуван проект за ВОД и график за изпълнение 

на поръчката.  

 Налице е едно противоречиво твърдение, което не е убедително и от което не се гарантира, 

че ще се изпълни в процеса на работа. 

 Участникът е предвидил да изпълни обекта без отбиване на движението, т.е. ще работи на 

половин ширина на пътното платно, предвижда да се осигури проходимост на уличния поток, но 

в противоречие на това е декларирал, че съществуващия габарит няма да бъде намаляван.  

 Ако участникът ще ползва за работа половината от платното за движение няма как в тези 

зони да не се намали габарита им. 

Участникът и представил и с какви средства ще ползва, за да въведе ВОБД, изредил е различни 

съоръжения и сигнализация /пътни знаци, маркировка и светофари/, общо е изброил видовете 

средства за въвеждане на ВОД, но тук не е ясно ще има ли действително светофар за регулиране, 

тъй като светофар се ползва при дълготрайни ремонтни дейности, ерго за комисията не става ясно 

точно каква е организацията на движение при изпълнение на проекта или участника шаблонно 

изброява различните начини за въвеждане и поддържане на ВОД. 

 Участникът е предвидил и временна маркировка с оранжев цвят за въвеждане на ВОД, но 

не е изложил кога ще маркира участъците - предварително всички или преди самото изпълнение. 

В графика е предвидил въвеждането на ВОД и откриването на строителната площадка да се 

изпълни в рамките на два дни. 

 Представени са различните схеми от Наредба № 3 от 16.08.2010г. за въвеждане на временна 

организация на движение, и прави впечатление, че е предложена и схема за сигнализиране на 

дълготрайни работи с отбиване на движението /на стр.15 от предложението/, което е в 

противоречие на твърденията в първото изложение в предложението. 

 Въпреки, че участникът е представил голям обем информация в предложението си, не става 

ясно какви конкретните действия ще предприеме екипа, които да гарантират качеството на 

изпълненото строителство, за осигуряване на временното стартиране и оптимизиране на работния 

процес при евентуално съкратени срокове за изпълнение.  

Това са общи твърдения по принцип как се въвежда ВОД и основни принципи на този процес, 

който е част от ремонтните строителни работи. 

 Твърдението на участника на стр.17, че „внезапния контрол ще се изпълнява по принципа 

на случайния подбор на обект и време от собственика или администрацията, управляваща улиците 

в зоните на които ще се изпълняват СМР по реконструкцията и рехабилитацията на 

водоснабдителните съоръжения, и/или от органите на МВР“, е неприемливо, тъй като това не е 

задължение на участника. 

 В частта Технологична последователност и срокове за изпълнение комисията  констатира 

и: 
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 Последователността на строително-монтажните работи във времето е показана нагледно 

като е изготвен и приложен Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи по 

позицията. 

 Представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка 

за обекта.  

 Представеният Линеен график за изпълнение на поръчката отразява последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението на 

поръчката в срок. 

 Предложените срокове за изпълнение са обвързани с конкретния технологичен подход като 

от своя страна съответстват на техническите спецификации и/или приложенията към тях, 

инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти.  

 Мобилизацията на техниката се предвижда да стартира след подписване на договора и 

преди фактическото започване на строителството в подготвителния етап за изпълнение, който е 

предвиден да бъде 2 /два/ календарни дни. В същото време се твърди, че подготвителния период 

от 2 /два/ календарни дни започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и съставяне на 

Протокол 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителство, но от информацията  на стр.19 става 

ясно, че началото на дейностите са обвързани от получаването на писмено известие от страна на 

възложителя за започване на изпълнение на договора.  

 При тези твърдения не е ясно кога участникът ще организира стартирането на обекта.  

 В предложението му се съдържат и други обстоятелства, след анализа на които, Комисията 

не счита, че съдържат надграждане на базовите елементи от Методиката, тъй като в голяма степен 

са неясни и противоречащи си по своето естество – на стр.22 участникът твърди, че предвижда 

10% от строителни материали да бъдат предадени за оползотворяване чрез рециклиране и 

пригодени за повторна употреба, но не е представено кои ще са тези 10% и на кого ще ги предава 

и как по този начин ще намали депонирането на отпадъци, и от там как ще допринесе за намаляване 

на замърсяването на околната среда.  

 Това твърдение е неприемливо от комисия, тъй като е неточно и непълно. 

 Участникът е предвидил да сключи договор с фирма с лиценз за генериране на опасни 

отпадъци, но кога ще се изпълни тази дейност и има ли предвид фирма, не е указано. 

 На стр.66 се открива доста неприемливо за Комисията твърдение, че „течните отпадъци ще 

се съхраняват в метални кофи при доказани опасни свойства. И същите ще се изхвърлят на 

определеното от Общината депо за битови отпадъци или посочено друго за целта място“. 

 На стр.67 е декларирано, че „всички строителни дейности оказват вредно въздействие на 

околната среда, вследствие на самото строителство.....“, което е неприемливо, тъй като има мерки, 

с които се цели опазване на околната среда или намаляване до минимум вредното въздействие. 

 Комисията приема, че липсва описание на методи, техники и начините на работа, които ще 

допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, 

замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички 

нормативни изисквания, което същевременно да доведе до пълното и пълноценно използване на 

строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично 

съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване. 

 На база извършения анализ участникът не е предложил и конкретни методи за третиране, 

при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, на 

отпадъците.  

 Последните не се предвижда да бъдат повторно употребени. Действията, които участникът 

е предложил да предприеме с тях не се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора. 

 В предложението си участникът не е представил „План за доставка на необходимите 

материалите“.  

 Участникът не е описал от къде ще доставя асфалтовите материали и не е дал организацията 

на доставките и съхранението на останалите строителните продукти и материали, необходими за 

изпълнението на поръчката.  

 Предложени са мерки за информиране на обществеността за районите на работа и за 

планираната организация на работа, но не се откри организация за трафика на строителната 

механизация, необходима за изпълнение на строителството. 
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 Предвидената механизация и работна ръка са обвързани и са съобразени по отделните 

видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на 

изпълнение, но не е показано дали е взета предвид производителността на съответните машини и 

не на последно място със спецификата на предмета на позицията. 

 В изложенията на участника във втората част на предложението му, където основно са 

представени планираната организация на строителните дейности, се откриват липси по отношение 

на постигната пълнота и последователност при изпълнението на дейностите в посоченият срок и 

качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на 

необходимите материали за изпълнение на обекта. 

 Констатирано е, че и Ръководителя на екипа и техническия ръководител ще изготвят 

графици за изпълнение на СМР, графици за доставка на машини, съоръжение и движение на 

работната сила, което твърдение поставя у Комисията въпроса дали може да се получи 

разминаване при организацията на работа.  

 Специалистът по безопасност и здраве ще отговаря пряко за обезопасяване на участъците, 

съгласно нормативната уредба и поставянето на предупредителните знаци и табели, както ще 

изпълнява и постоянен контрол върху изпълнението на всеки един вид СМР, съгласно неговата 

продължителност.  

 Това твърдение, Комисията приема за неизяснено от гледна точка на задълженията на 

Координаторът по безопасност и здраве, който би трябвало да има други задължения, тъй като той 

не е задължително да има познания от строително-монтажни работи и ако на практика това лице 

отговаря и контролира изпълнението на СМР-тата съществува опасност от допускане на 

некачествено изпълнение. 

 Относно отговорностите на екипа се забелязва дублиране на задължения и не достатъчна 

последователност в техните задължения и йерархическа подчиненост, не е показано как точно ще 

се комуникира в екипа, без да се допуска дублиране на задължения и отговорности. 

 Участникът е представил и мерки за управление на риска, ведно с анализ възможните 

рискове при изпълнението и мерки за преодоляването им – в текстови вид. 

 В предложението обаче липсват посочените в Методиката надграждащи елементи, 

необходими за присъждането на по-голям брой точки като освен това бяха констатирани пропуски, 

касаещи следното: в предложението си за изпълнение на поръчката, участникът не представил в 

пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, 

необходими за изпълнението на проекта. Не е представен и график за доставка на материалите, в 

който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника. 

Представена е таблица, показваща основните материали, механизация и работна ръка, необходими 

за изпълнението на различните видове работи, но същата е непълна, защото не показано име на 

производител, място на производство, начин на транспорт до обекта и действията, които се 

предвиждат да бъдат извършвани на обекта със съответния материал., складиране, директно 

влагане и др.  

 В предложението си участникът не  е посочил по какъв начин ще осигури навременна 

доставка на необходимите строителни материали, и не е описал по какъв начин ще постигне 

качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите 

строителни материали входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от 

страна на възложителя и контролни тестове. 

 Необходимите изпитвания на строителните материали, не е декларирано от коя строителна 

лаборатория ще бъдат изследвани и дали има акредитация.  

 Не е указано и дали същата е оборудвана с необходимата техника за вземане и изпитване 

на проби от обекта.  

 Участникът не е посочил конкретни действията, които ще се предприемат на обекта при 

отказ, повреда или инцидент със строителна механизация. 

 Разгледано в цялост – предложението има минималното изискуемо съдържание, което 

въпреки посочените забележки – не противоречи на изискванията на Възложителя. 

 В предложението си участникът не е показал за всяка дейност разпределението на 

експертите на ниво отделна задача, не са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение-материали, механизация, работници, време за изпълнение и др.  

 Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за 

самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати.  
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Във връзка с всичко описано по-горе и след извършване на необходимите 

пресмятания, Комисията поставя крайна оценка по показателя „Качество на техническо 

предложение” (КТП) на участника в размер на 80 т., изчислена на база следната формула: 

   ктпп 

КТП ---------------- ----   x 100 = 160/200 х 100 = 80 точки 

     200 

 

 

7. Обединение „Евро билд Ботевград“  

► за обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 7.26 (седем и нула 26) календарни месеца, 

но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

строителството по всяка от обособените позиции е съгласно предложението на участника, но не 

повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на договор. 

Съгласно приложения към Документация образец -  Приложение №4 „Предложеният срок за 

изпълнение на поръчката включва всички дейности, които участникът следва да изпълни по 

договора за строителство и следва да бъде цяло число! 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на ДЗЗД „ЕВРОБИЛД БОТЕВГРАД”, а 

именно „Срокът за изпълнение на договора е не повече от 7.26 (седем и нула 26) календарни 

месеца….”, Комисията приема, че предложението на участника съдържа запис, които не отговаря 

на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му предложение, изразяваш се в 

офериране на нецяло число и същият категорично противоречи на тях. 

 

Предвид описаното, Комисията  приема, че предложението на участника не следва да 

подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде квалифицирано 

като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, по смисъла на чл. 

107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 

№1. 

 

► за обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи 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 – Приложение №4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на договора – не повече от 9,13 (девет цяло и тринадесет) календарни 

месеца, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

строителството по всяка от обособените позиции е съгласно предложението на участника, но не 

повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на договор. 

Съгласно приложения към Документация образец -  Приложение №4 „Предложеният срок за 

изпълнение на поръчката включва всички дейности, които участникът следва да изпълни по 

договора за строителство и следва да бъде цяло число! 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на ДЗЗД „ЕВРОБИЛД БОТЕВГРАД”, а 

именно „Срокът за изпълнение на договора е не повече от 9,13 (девет цяло и тринадесет) 

календарни месеца….”, Комисията приема, че предложението на участника съдържа запис, които 

не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му предложение, 

изразяваш се в офериране на нецяло число и същият категорично противоречи на тях. 

 

Предвид описаното, Комисията  приема, че предложението на участника не следва да 

подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде квалифицирано 
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като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, по смисъла на чл. 

107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 

№3. 

 

 Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, оповестяване на предложените от 

тях цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  

29.03.2019 г. от 10:00 ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на 

предложените за отстраняване участници не бяха отворени, разгледани и оценени. 

 

5. Протокол №5 от 29.03.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъстваха: инж. Васил Василев 

-  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация", който се замести от резервен член Таня Накова 

– гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ и инж. Ирена Илиева – гл. експерт 

"Ниско строителство и техническа инфраструктура", като същият се замести от инж. Стоил 

Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално строителство“, които подписа 

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

 На заседанието на комисията присъства Георги Ниново Ценов – упълномощен  

представител на „Гарант90-Цонев и Сие“ ООД. Не присъстваха представители на средствата 

за масово осведомяване. 

  

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател КТП – 

„Качество на техническото предложение“, отвори плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участниците и оповести предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД - за обособена позиция №3 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на  

1 629 076,82 лева без ДДС или 1 954 892,18 лева с ДДС. 

 

 2. „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД - за обособена позиция № 3 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 595 486,99 лева без ДДС или 1 914 584,39 лева с ДДС. 

 

 3. „ЛЮНИК” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 462 378,00 лева без ДДС или 1 754 853,60 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 1 620 

545,93 лева без ДДС или 1 944 655,12 лева с ДДС. 

 

 4. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД 

 ► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 466 854,67 лева без ДДС или 1 760 225,60 лева с ДДС. 
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► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 626 185,73 лева без ДДС или 1 951 422,88 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 258 041,65 лева без ДДС или 1 509 649,98 лева с ДДС. 

 

 5. „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД – за  обособена позиция № 1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение в размер на 

1 440 660,17 лева без ДДС или 1 728 792,20 лева с ДДС. 

 

 

След извършените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията, и 

същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници и извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие 

на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите допуснати участници, но не установи такова. 
 

С оглед на горе описаните действия и в съответствие с избрания от Възложителя 

критерий за оценка, комисията определи комплексната оценка на допуснатите участници, 

съгласно методиката описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел III 

„Критерии за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по 

всеки показател“ от  документацията, както следва: 

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Показател “Качество на 

техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ПЦх50% 

1. „ЛЮНИК” 

ЕООД 
80 98,51 89,26 

2. „ВЕРА 

СТРОЙ” 

ЕООД  

100 98,21 99,11 

3. „ГАРАНТ90 – 

ЦОНЕВ И 

СИЕ” ООД 

80 100 90,00 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Показател “Качество 

на техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ЦПх50% 

1. „Пи Ес Пи“ 

ЕООД 
80 97,94 88,97 

2. „СТРОИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ” 

ЕООД  

80 100 90,00 
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3. „ЛЮНИК” 

ЕООД 
80 98,45 89,23 

4. „ВЕРА СТРОЙ” 

ЕООД 
100 98,11 99,06 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Показател “Качество на 

техническото 

предложение” 

(КТП) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(ПЦ) 

Комплексна оценка 

КО=КТПх50%+ПЦх50% 

1. „ВЕРА 

СТРОЙ” 

ЕООД 

100 100 100 

 
Забележка: 

1) КТП – е показател: “Качество на техническото предложение” 

2) ПЦ – е показател “Предложена цена”, който се изчислява по следната формула: 

ПЦ = ПЦтт/ПЦп х 100, където: 

ПЦтт – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти; 

ПЦп – цената предложена в оценяваната оферта; 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата 

показателя, изчислени по формулата: 

КО = КТПх50% + ПЦх50% 

 

 

След извършените от комисията действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание  чл. 107, т. 1 от ЗОП, участник „Инфракънстракшън“ ЕАД- за обособена позиция 

№1 

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник „ОБОНАТО БИЛД” ЕООД- за обособена 

позиция №1 

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник Обединение „Евро билд Ботевград“ - за 

обособена позиция №1 и обособена позиция №3 

 

ІI. Направи следното класиране: 

 За обособена позиция № 1: 
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 99,11 т. 

На II-ро място: „ГАРАНТ90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД с комплексна оценка – 90,00 т. 

На III-то място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 89,26 т. 

 

 За обособена позиция № 3: 
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 99,06 т. 

На II-ро място: „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД с комплексна оценка – 90,00 т. 

На III-то място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 89,23 т. 

На IV-то място: „Пи Ес Пи“ ЕООД с комплексна оценка – 88,97 т. 

 

 За обособена позиция № 4: 
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 100 т. 

 

IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция, а именно:  

за обособена позиция № 1: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, за обособена позиция № 3: „ВЕРА СТРОЙ” 

ЕООД и за обособена позиция № 4: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД. 
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 На 01.04.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/  /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Мария Христова/ 

 

4.   /П/  /Рая Иванова / 

  

5.   /П/  /Таня Накова/ 

 

6.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 


