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

    

                        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

от работата на комисия след влизане в сила на Решение №1039 от 20.09.2018г. на КЗК по 

преписка №КЗК-629/23.07.2018 г. 

 

 Днес, 17.10.2018г., комисия, назначена със Заповед №ОА-159/17.04.2018г. на зам. 

кмета на община Ботевград, и последваща Заповед №ОА-477/17.10.2018 година на кмета на 

община Ботевград, във връзка с открита процедура с Решение № ОП-6/09.03.2018г. за 

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

Градски парк в град Ботевград, Етап 2 - Централна площадна част“ и в изпълнение на 

Решение №1039 от 20.09.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията, по преписка 

№КЗК-629/23.07.2018 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-1606/16.07.2018г. в КЗК 

от „БМ-Груп Инженеринг“ ЕООД, в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

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

вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

4. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

се събра на закрито заседание в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за 

да изпълни указанията, дадени в диспозитива на Решение №1039/20.09.2018г. на КЗК, с което 

КЗК отменя Решение №11/04.07.2018г. на зам. кмета на община Ботевград за определяне на 

изпълнител по горецитираната процедура и връща преписката на възложителя за 

продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на 

участниците при спазване на задължителните указания, дадени в решението на КЗК. 

Kомисията констатира, че цитираното решение на КЗК не е обжалвано в 

законоустановения срок и е влязло в сила.  

 

 С оглед обстоятелството, че подадените от участниците оферти са с изтекъл срок на 

валидност, комисията изиска от „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ДЗЗД „ОГОСТА 2017“  

и „ЛЮНИК“ ЕООД в 5-дневен срок от получаване на искането да представят декларация 

/свободен текст/ за удължаване срока на валидност на офертите си, считано от датата на 

изтичане на първоначално декларирания срок на валидност, до сключването на договор за 

възлагане на обществената поръчка. 

По отношение на отстранените участници - ,,MИКРА-KM" EOOД и 

,,ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - M" AД, КЗК не се е произнесла и не е дала указания в Решение 

№1039/20.09.2018г., поради което след връщане на преписката за продължаване на 

процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, комисията няма задължение 

да преразгледа документите на отстранените участници. Комисията предлага на възложителя 

да възприеме и да възпроизведе мотивите за отстраняването на участниците ,,MИКРА-KM" 



  

EOOД и ,,ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - M" AД, съгласно  Решение №11 от 04.07.2018 г. на Борис 

Богданов – заместник кмет, упълномощено лице съгласно Заповед № ОА -2/02.01.2018 г. 

 

След извършване на тези действия на 17.10.2018г. в 10:30ч. комисията приключи 

своята работа и взе решение следващото заседание да бъде след изтичане на срока за 

получаване на декларациите за удължаване срока на валидност на офертите. 

 

 

На 24.10.2018г. в 10:00 часа комисията се събра на закрито заседание в сградата на 

общинската администрация, за да продължи своята работа от етап разглеждане на 

техническите предложения на участниците „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ДЗЗД 

„ОГОСТА 2017“  и „ЛЮНИК“ ЕООД.  

 

Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите документи-

декларации за удължаване срока на валидност на офертите, както следва: 

- „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с вх.№5300-1093(1)/19.10.2018г. 

- ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ с вх.№5300-1093(2)/19.10.2018г. 

- „ЛЮНИК“ ЕООД с вх.№5300-1093(3)/22.10.2018г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите 

участници в обществената поръчка – „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ДЗЗД „ОГОСТА 

2017“  и „ЛЮНИК“ ЕООД по реда на постъпване на офертите им, и определяне на оценките 

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

описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел VIII „Други указания“ от  

документацията. 

 

1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

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

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

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

- Срок на валидност на офертата – от датата на изтичане на първоначално декларирания 

срок на валидност до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка  
 

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

С Решение №1039 от 20.09.2018 год., Комисията за защита на конкуренцията след като 

се запозна с цялата преписка по проведената процедура, вкл. Решение №11/04.07.2018 год. и 

доклад по смисъла на чл.103, ал.3 от ЗОП,  не се произнася и не дава указания по отношение 

на оценките по показател „Професионална компетентност“ („Ппк“). Жалбоподателят „БМ-

ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, също не е възразил по изготвената от комисията оценка по 

показател „Професионална компетентност“, поради което комисията възприема и 

потвърждава определените резултати, а именно: 

 

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

общ професионален опит на предложените от участника ключови експерти за позиции 

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

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

 



  

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален о 

пит на Ключов експерт № 1 

„Ръководител на строителния обект“. 

Брой 

точки: 
Брой точки, присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов експерт 

№ 1 „Ръководител на строителния 

обект “, който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, 

над 5 години; 

5 т. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който: 

притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, 

над 5г.; 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой 

точки: 
 

1. Участникът предлага ключов експерт 

№ 2 „Технически ръководител”, 

който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител”, който:  
притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито съответното 

образование, над 3 години; 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””. 

Брой 

точки: 
 

1. Участникът предлага ключов експерт 

№ 3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””, 

който: 

 притежава общ опит по 

специалността , по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 5 години; 

5 т. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване”, който 

притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито съответното 

образование, над 5 години; 

Ппк1 Общ брой точки за Ппк1 Е1 + Е2 + 

Е3 = 
15 точки 

 

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

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

комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта специфичен 

професионален опит на Ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“. 

Брой 

точки: 
Брой точки, присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов експерт 9 т. Участникът предлага ключов 



  

№ 1 „Ръководител на строителния 

обект“, който: 

 има опит на 

управленска/координираща 

позиция при строителство и/или 

реконструкция на 3 (три) или 

повече строителни обекта 

(изпълнени и приети), за 

строителство, сходно с 

предмета на настоящата 

поръчка. 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който има 

доказан опит на управленска 

позиция при строителство и 

реконструкция на 3 (три) 

строителни обекта (изпълнени и 

приети), за строителство, сходно 

с предмета на настоящата 

поръчка. 

Е

2 

„Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта специфичен 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой 

точки: 
 

1. Участникът предлага ключов експерт 

№ 2 „Технически ръководител”, 

който: 

 има опит при строителството на 

3 (три) или повече строителни 

обекта, сходни с  предмета на 

обществената поръчка; 

9 т. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител”, който има 

доказан опит при строителството 

на 3 (три) строителни обекта, 

сходни с  предмета на 

обществената поръчка  

Е

3 

„Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта специфичен 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване” 

Брой 

точки: 
 

1. Участникът предлага ключов експерт 

№ 3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””, 

който:  

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който има 

доказан опит при строителството 

на 3 (три) строителни обект, 

сходни с  предмета  на 

обществената поръчка  

Е

4 

„Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта специфичен 

професионален опит на Ключов 

експерт № 4 – „Координатор по 

безопасност и здраве“ 

Брой 

точки; 
 

1. Участникът предлага ключов експерт  

№ 4 „Координатор по безопасност и 

здраве“, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената 

9 т. Участникът предлага ключов 

експерт  № 4 „Координатор по 

безопасност и здраве“, който 
има опит при строителството на 

3 (три) строителни обекта, 

сходни с  предмета на 

обществената поръчка  



  

поръчка. 

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта специфичен 

професионален опит на Ключов 

експерт № 5 – „Отговорник по 

качеството” 

Брой 

точки; 
 

1. Участникът предлага ключов експерт 

№ 5 „Отговорник по качеството”, 

който: 

 има опит при строителството на 

3 (три) или повече строителни 

обекта, сходни с предмета  на 

обществената поръчка. 

9 т. Участникът предлага ключов 

експерт № 5 „Отговорник по 

качеството”, който има опит 

при строителството на 3 (три) 

строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената 

поръчка 

Ппк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + 

Е3 + Е4 + 

Е5 = 

45 точки 

 

 По показател Ппк участникът получава 60 точки, изчислени по следната формула: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2. 

 

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

(Мк) 

Участникът в техническото си предложение e разработил Работна програма, в която 

декларира че: „Дейностите залегнали в настоящето предложение, следват стриктно 

изискванията на техническата спецификация и пълното описание на обекта на 

обществената поръчка“. 

Работната програма включва: 

1.Организация на работа за изпълнение на строителството и технологична 

последователност на изпълнение на видовете СМР. 

В тази точка участникът е описал организирането на работата, като условно е разделил 

процеса на четири подетапа,:  

1. Откриване на строителната площадка и изпълнение на временно строителство 

/мобилизация/ 

2. Изпълнение на строително монтажните работи 

3. Подготовка на строежа за приемане и предаване – Подписване на констативен акт 15 

4. Издаване на разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация. 

Във всеки подетап са описани дейностите, които ще се извършат по неговото 

времетраене. 

Участникът в техническото си предложение описва, че при изпълнение на строително-

ремонтните работи методът, който ще приложи е последователно-паралелния, комбинирано 

изпълнение. 

При описанието на строително-монтажните работи, които предвижда за изпълнение, 

участникът е разделил условно на пет подетапа, като във всеки е описал видовете работи, 

които ще извърши: 

Първи подетап – Демонтажни и изкопни работи. Ще се премахне съществуващата 

ст.бетонова плоча и настилка. Ще се премахнат бордюрите около тревните площи и ще се 

извозят строителните отпадъци. Ще се изпълнят изкопни работи и почистване на паметника. 

Втори подетап – Работи по част Електрически инсталации.  Ще се трасират и изкопаят 

трасетата за кабелните линии и фундаментите за стълбовете, ще се направи пясъчна 



  

възглавница, полагане на гофрирани тръби, изтегляне на кабели, полагане на сигнална лента, 

засипване и трамбоване на изкопа. Ще се монтират и окабелят стълбовете със заземлението, 

ще се монтират разпределителните табла и осветителните тела. 

Трети подетап – Работи по част Водоснабдяване. Ще се направи изкоп, пясъчна 

възглавница, полагане на тръби и части на поливната система, сигнална лента, изпитване и 

дезинфекция на водопровода и обратно засипване. 

Четвърти подетап – Работи по част Конструктивна и Изграждане на настилки. Ще се 

изпълни подложен бетон, кофраж и армировка, бетониране местата за сядане. Ще се извърши 

подготовка на основата за настилките, полагане на бордюрите и настилките. 

Пети подетап – Обзавеждане на паркова мебел и озеленяване. В този подетап се 

предвижда доставка и полагане на хумус, засаждане на дървета и храсти, затревяване, 

изпълнение на кът за почивка – декинг, доставка  на пейки, острови за сядане и кошчета за 

отпадъци. 

В описанието на предвидените за изпълнение видове СМР липсва ревизия на 

подземната инфраструктура, която е поставена като изискване на Възложителя в  

техническата спецификация   

2. Описание на видовете СМР и Технологията на изпълнението им 

В тази точка от работната програма участникът е описал технологията за изпълнение 

на следните видове СМР:  

Демонтажни работи – подготвителни и предпазни; демонтаж; извозване на 

материалите. 

Земни работи-изкопни работи – Описанието е общо и стандартно, възпроизвеждащо 

Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения,  (ДВ, бр. 45/1988 г.; БСА. бр. 

6/1988 г.; доп. ДВ. бр. 7/ 1993 г.), Правилника за приемане на земната основа и на 

фундаментите, приложими за всеки един строеж. Описани са действащите стандарти при 

изпълнение на земни работи за всички видове строежи – високо строителство и линейни 

обекти. Не са конкретизирани стандартите, относими към предмета на настоящата 

поръчка.  

В описанието на технологията на изпълнение на СМР по част Електрически 

инсталации – участникът е декларирал, че същите  ще се изпълняват съгласно 

количествените сметки, приложени в тръжната документация и съгласно изработения 

инвестиционен проект и в технологична последователност и съгласуваност с останалите части 

на проекта.  

В описание „Външно ел.захранване“, въпреки че няма вътрешно предвид характера на 

обекта, който е парк участникът е предвидил изграждане на кабелните линии непосредствено 

в земен изкоп. Липсва предвиждане на тръби за изтегляне на кабела под тротоарните 

настилки, тревните площи и в близост до дървена, каквото е изискването на инвестиционния 

проект по част „Електрическа“. Описан е монтажа на стълбовете за осветление, като се 

предвижда заземление за всеки стълб, което не отговаря на  обяснителната записка на 

проекта, в която е предвидено заземяване на всеки трети стълб, съответстващо и на 

количествената сметка към документацията за обществената поръчка, подлежаща на 

остойностяване. Освен това участникът е описал че „осветителните тела за местно осветление 

ще бъдат закрепени неподвижно, така че да не изменят първоначално предаденото им 

направление“. Този вид монтаж на осветителни тела за местно осветление е неотносим за 

оферирания обект за който се изготвя работната програма, тъй като местно осветление се 

предвижда в сгради, като допълнително осветление с концентриран към определени работни 

зони светлинен поток. 



  

В описанието на технологията за извършване на СМР по част Електрическа, 

участникът продължава с описание на Електрически уредби и инсталации, текста на който 

основно е свързан с проектиране, а не със строителство.  

Предвид констатираното, комисията счита, че цяло описанието на технологията за 

изпълнение на СМР по част Електрическа е общо и стандартно и не отчита конкретните 

характеристики на обекта, предмет на обществената поръчка, не е съобразено изцяло с 

инвестиционния проект. 

В описанието на технологията на изпълнение на СМР по част Водоснабдяване – 

участникът е декларирал, че същите ще се изпълняват съгласно количествените сметки, 

приложени в тръжната документация и съгласно изработения инвестиционен проект и в 

технологична последователност и съгласуваност с останалите части на проекта.  

В описанието на частта са описани стандартни СМР по изграждане на водопровод. 

Липсва описание на поливната система. 

Участникът е описал технологията за изпълнение на кофражни, арматурни и бетонови 

работи. Описани са насипни работи. 

В описанието на технологията на изпълнение на земни работи – подготовка на 

основата за полагане на настилки,  участникът е описал изкопаване на земното легло и 

разстилане и уплътняване върху него каменна фракция. Участникът е предвидил, „че 

настилките в случая ще се полагат върху каменна фракция от трошен камък“. Видно от 

одобрения инвестиционен проект и детайлите в него основата за полагане на различните 

видове настилки, не е само от трошен камък. 

Описана е по каква технология ще се положат бордюрите и бетоновите павета, като 

описаната технология е стандартна за този вид работа, не отчитаща спецификите на 

конкретния обект. Липсва предвидено изграждане на тактилни ивици, съобразно  

изискванията на чл.12 и чл.13 от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания включени в инвестиционния проект. 

При описанието на технологията по която ще се изпълнят асфалтовите работи, 

участникът също е описал общи и стандартни дейности относно транспортирането, 

полагането и уплътняването на асфалтовите смеси, като основно тази технология е насочена 

към асфалтиране на пътища.  

Описаната технология не отчита характера и мястото за изпълнение – велоалея и 

рехабилитация на съществуваща такава, съгласно техническата спецификация и проекта. В 

тази част е описано вероятно разрушаване на напречни и надлъжни фуги при асфалтирането 

от превозни средства, което е несъотносимо с обекта на интервенция, а именно, парк през 

който не се движат автомобили. Освен това предвид малката площ  на новите асфалтови 

велоалеи, е недопустимо  прекъсване на асфалта и оставяне на напречни и надлъжни фуги. 

Участникът е описал начина на изпълнение на монтажа на парковото обзавеждане и 

озеленяване. 

В точката от работната програма „Описание на видовете СМР и Технологията на 

изпълнението им“ липсва технологията на декинг настилката, като същата не е описана и в 

списъка на основните материали. 

В резултат на констатираното по-горе, от наличното съдържание на предложената 

Организация на работа за изпълнение на строителството и технологична 

последователност на изпълнение на видовете СМР и Описание на видовете СМР и 

Технологията на изпълнението им, въпреки стандартни описания в по-голямата си част, 

липсващи елементи и несъответствие с конкретния предмет на поръчката, комисията счита, че 

съгласно изискването на документацията за обществената поръчка, а именно „Работна 

програма, която включва описание на всички видове СМР и други съпътстващи дейности, 

технологията и технологичната последователност на тяхното изпълнение в съответствие 



  

с изискванията на техническите спецификации, техническите изисквания за изпълнение на 

обекта, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за постигане 

качествено изпълнение на поръчката“ – е налична работна програма. 

Предвид одобрената от Възложителя методика за оценка на предложенията на 

участниците съдържаща два компонента „Цена“ и „Качество“, с цел извършване на оценка по 

критерия „качество” изискването към участниците е да опишат: 

- предлаганите мерки за осигуряване на качество на материалите, които ще бъдат 

използвани при строителството; 

- професионалната компетентност на екипа лица, които ще отговарят за извършване на 

строителството. 

В т. ІІ от техническото предложение Описание на мерки за осигуряване на качеството 

на материалите, участникът е структурирал изложението си в следните точки: 

1. Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали. 

2. План за използване на основните строителни материали. 

3. Мерки за избор , складиране и влагане на строителните материали , които ще се 

използват на обекта, гарантиращи високо качество на използваните материали и 

минимизиране риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на 

материалите. 

4. Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да гарантира 

своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

5. Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество. 

По точка 1 „Описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали“ от мерките за осигуряване на качеството на материалите, в табличен вид, 

участникът е представил списък на основните материали и техните характеристики и 

стандартите на които отговарят, като представените материали отговарят на предвижданията 

на одобрения инвестиционен проект. В списъка на основните материали обаче липсва 

материала за декинг настилката. 

Предвид направените констатации, въпреки констатираната липса, комисията счита, че 

в основаната си част, за предложението на участника по т.1 е налице надграждащия елемент 

по т.1 „Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали“. 

Описаните видове строителни материали отговарят на изискванията на проектната 

документация и с влагането им ще се постигне добро качество на изпълнението. 

 

По точка 2 „План за използване на основните строителни материали“ от мерките 

за осигуряване на качеството на материалите, участникът е записал: 

„Етапът на доставка на материали е предходван от следните дейности: 

• Преглед на техническите спецификации и избор на доставчици 

• Представяне на всички необходими документи, доказващи съответствието с 

техническите спецификации и нормативните наредби на Строителния надзор за одобрение 

• Стратегия - последователност и разпределение във времето на доставките на 

материалите и технологичното оборудване 

Стратегия - последователност и разпределение във времето па доставките на 

материалите и технологичното оборудване 

Процесът по избор на доставчици и доставянето на съответните материали на 

площадката започва незабавно при подписване на договор и продължава до използването 

същите. Като цяло стратегията за действие през този етап е пряко свързана с 

изпълнението на строителните работи и в същото време е обвързана със сроковете за 



  

доставка, които се договарят с доставчиците. Двата процеса са  взаимно свързани и 

протичат паралелно във времето. В настоящата точка ще бъде обърнато внимание основно 

на това как ще се приоритизират доставките в зависимост от последователността на 

изграждане. При започване на строителството ще бъде определено място за складиране на 

част от материалите, което ще бъде съгласувано и одобрено от Отговорника по Контрол 

на качеството. Основно доставките на материали и оборудване ще бъдат разделени на 

части в зависимост от работната програма на Изпълнителя. Целта на това разделение е 

материалите да се доставят на площадката на работния подобект малко преди монтажът 

им и да се избягва тяхното складиране за продължителен период. 

Въпреки това, с цел опазване и правилното съхраняване на доставените материали 

ще бъде предвиден склад за доставените материали. Складът ще бъде съобразен с 

изискванията на доставчиците, спецификата на материалите, изискванията на договора. 

Процеса на качествено организиране на доставките е свързан с перфектна 

координация между различните участници, както и спазването на вътрешен контрол при 

избор на доставчик и при проверка на съответствието на доставения продукт. Основните 

етапи при организиране на доставките са следните:  

Стъпка 1: Поръчка за закупуване  

• Избиране на доставчици по способността им да покриват изискванията на 

поръчката, срок на доставка, капацитет, цена, обслужване и др. Отчитане базата на 

селекцията, особено за стоки, за които се прави заявка за производството; 

• Изготвяне на Заявка за доставка от подходящия доставчик, като приложат 

съответните спецификации, чертежи и др. 

Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти 

• Разпращане покани за Оферти с всички спомагателни документи, описващи 

изисквания продукти, включително вид, клас, степен, и др., спецификация, чертежи, номер 

на частта, количество и всяка специална доставка, опаковка и др. 

Стъпка 3: Оценяване на офертите 

• Подготовка на търговски и технически оценки от събраните оферти и избор на 

изпълнител на доставка. Особено внимание се обръща на сроковете за производство, които 

различните фирми предлагат; 

• Препоръка за доставка; 

• Предаване на съпътстващите документи за одобрение от Отговорника по контрол 

на качеството; 

•  Одобрение на база гореспоменатата технология и подаване на Заявка за доставка, 

заедно с всички спомагателни документи. 

Стъпка 4: Споразумение за доставка 

• Подготовка Договор за доставка, с прилагане на цялата спомагателна 

документация, която е част от това споразумение. 

Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с  

оборудването за Обекта. 

• Поддръжка на активи; 

• Обслужване и поддържане активите във връзка с Техническия ръководител на 

обекта.“ 

От изложеното в т.2 „План за използване на основните строителни материали“ е 

видно, че участникът е описал етапите на доставка на материалите, което е относимо към 

компонента свързан с избора на материалите складирането и влагането, а именно: т.3 

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

използват на обекта, като мерките гарантират високо качество на използваните материали и 

минимизиране на риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на материалите“, 

като в компонента по т.3, свързан с избора, доставката, складирането и влагането на 



  

строителните материали е довършено описанието на процеса, започнато в изложеното в 

настоящата т.2.  

Представеното изложение по същност и съдържание не представлява план за 

използване на основните строителни материали, по който да може да се проследи 

последователността на използване на основните строителни материали чрез влагането им в 

строителството. То съдържа общи текстове по отношение на избор на доставчици, изискване 

на оферти, оценяване на същите и оформяне на доставките. 

 Така направеното описание не включва реално изработен „план за използването на 

основните строителни материали“, а излага общи разсъждения относно процеса на избор на 

доставчици и организиране на процеса по доставка на материалите, от което не може да се 

проследи  успоредността използването им в строителния процес. Планът  присъства само 

формално в предложението на участника, като заглавие, но не и по съдържание. 

Съгласно предвиденото в методиката в настоящата процедура, оценката по показател 

„мерки за осигуряване на качеството на използваните материали“ се указва, че наличието на 

съответния надграждащ компонент не следва да бъде „формално“. 

Дефиницията за „формално“ предвижда хипотеза, в която не са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на същността на съответния 

компонент. 

Предвид направените констатации, комисията счита, че в предложението на участника 

липсва надграждащия елемент по т.2 „План за използване на основните строителни 

материали“. 

 

По точка 3 „Мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, 

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

използваните материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и 

влошаване на качеството на материалите“ от мерките за осигуряване на качеството на 

материалите, участникът е описал, начина на определяне на периодичността на доставките, 

предвиждане на постоянен резерв. Описани са три фази на контрол  – входящ – при 

доставката на материалите, текущ - при заскладяване на материалите и подготовката 

съобразена с изискванията на производителя и краен – при отчитане качеството на 

извършената работа. Предвидено e изготвяне на график за доставка на необходимите 

строителни материали, съобразени с изготвения проект, като видът и качеството на 

строителните материали ще бъдат доказвани със сертификати за качество или декларации за 

съответствие и вземане на проби. Предвидените складови площи ще се разпределят така, че да 

гарантират качествата на материалите до влагането им. При погиване и влошаване на 

строителните продукти, те ще се заменят или бракуват. Материалите ще отговарят на 

определените в проекта и техническите изисквания параметри. 

След направения преглед и обсъждане и направените констатации, комисията счита, че 

с приложението на описаните в т.3 мерки за избор, складиране и влагане на строителните 

материали, ще се минимизира рискът от повреждане и влошаване качеството на материалите, 

което гарантира влагане на качествени материали, поради което, за предложението на 

участника по т.3 е налице надграждащия елемент по т. 3 „Мерки за избор, складиране и 

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

гарантират високо качество на използваните материали и минимизиране на риска от 

повреждане, погиване и влошаване на качеството на материалите“ 

По точка 4 Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 



  

Участникът е описал, че има внедрена система за управление на качеството, която 

гарантира ангажимента на целия персонал към познаването и спазването на нормативните 

документи в областта на качеството. При изпълнението ще се включи в дейността метода на 

трите контролни точки – входящ, текущ и краен контрол. 

Описано е, че контрола на качеството на доставените материали е заложен в 

интегрираната система за управление, като текущия контрол ще се осъществява на няколко 

нива: изпълнителско; техническо ръководство; управителя на изпълнителя; представители на 

възложителя и строителния надзор. Всяка доставка на материалите, ще е придружена със 

сертификат за качество в съответствие с техническите материали, одобрени мостри и 

каталози, наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат. 

Материалите ще съответстват на изискваните стандарти и нормативни изисквания. 

Описана е организационната схема в етапа на доставките, която включва сключване на 

договори с доставчиците, изготвяне на график, контрол на качеството, транспорт, документи 

към материалите при доставката, получаване на материалите. Гарантира се, че всички 

доставени материали, ще отговарят на техническата документация към проекта, изискванията 

на българското законодателство и на изискванията на производителите.  

Описани са отговорните лица за доставките: Техническия ръководител и Отговорника 

по Контрол на качеството. 

След направения преглед и обсъждане, и направените констатации, комисията счита, 

че описаната система за контрол на качеството на доставяните материали, удовлетворява 

изискванията за влагане в строителството на обекта на качествени материали, което ще 

допринесе и за качеството на крайния продукт.  Ще предотврати забавянето, предизвикано от 

подмяна на некачествени материали, което от своя страна ще допринесе за изпълнението на 

поръчката в указаните срокове. Във връзка с направените констатации и изводи, комисията 

счита, че за предложението на участника по т.4 е налице надграждащия елемент по т. 4. 

По точка 5 Система за контролирана замяна на материали при обективна 

необходимост с цел запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото 

качество.  

Участникът е посочил, че няма да допуска влагане на неодобрени материали и 

оборудване. Всички дефектни материали, ще бъдат отстранявани от строежа, а изпълнените 

дефектни работи ще бъдат разрушавани и възстановявани за сметка на изпълнителя. 

Участникът е посочил, че има разработена и внедрена политика/система за 

замяна/промяна на материал при обективна необходимост. Описал е действията , които ще 

извърши при възникнала необходимост от замяна на даден материал. Всеки един от 

материалите ще бъде заменен с цел запазване интересите на Възложителя и постигане на 

необходимото качество за изпълнение на обекта, без това да има претенции за увеличаване на 

единичните цени. При извършване на тези промени, ще бъдат представени документи 

подкрепящи промените, включително такива удостоверяващи качеството на материалите. 

След направеното обсъждане и направените констатации, комисията счита, че 

описаната система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество е адекватна и 

приложима за предвиденото строителство, поради което комисията счита, че за 

предложението на участника по т.5 е налице надграждащия елемент по т. 5. 

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

участника 4 (четири) от следните компонента, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

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

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката. 



  

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

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

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

качеството на материалите. 

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

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество 

 

В резултат на констатациите и подробно обоснованите и мотивирани анализи на 

комисията - По показател Мк участникът „БМ ГРУП ИЖЕНЕРИНГ ЕООД получава 30 

точки. 

Съгласно одобрената методиката за оценка, комисията извърши оценка по Показател 

Качество ТП = Ппк + Мк, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

ППк=15+45=60 

ТП=60+30=90 точки 

 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на 

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

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

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

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

- Срок на валидност на офертата – от датата на изтичане на първоначално декларирания 

срок на валидност до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка  
 

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

С Решение №1039 от 20.09.2018 год., Комисията за защита на конкуренцията след като 

се запозна с цялата преписка по проведената процедура, вкл. Решение №11/04.07.2018 год. и 

доклад по смисъла на чл.103, ал.3 от ЗОП,  не се произнася и не дава указания по отношение 

на оценките по показател „Професионална компетентност“ („Ппк“). Жалбоподателят „БМ-

ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, също не е възразил по изготвената от комисията оценка по 

показател „Професионална компетентност“, поради което комисията възприема и 

потвърждава определените резултати, а именно: 

 

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

общ професионален опит на предложените от участника ключови експерти за позиции 

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

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

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект “, който: 

 притежава общ опит по 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект “, 

който: притежава общ 



  

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална 

квалификация, над 5 

години; 

опит по 

специалността, по 

която е придобита 

изискуемата 

професионална 

квалификация над 5г.; 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 2 

„Технически 

ръководител” който: 
притежава общ опит 

по специалността, по 

която е придобито 

съответното 

образование над 3 

години; 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””. 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, 

който: 
притежава общ опит 

по специалността, по 

която е придобито 

съответното  

образование, над 5 

години; 

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

 

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

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

комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 1 

„Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който: 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 1 



  

 опит на 

управленска/координира

ща позиция при 

строителство и/или 

реконструкция на 3 (три) 

или повече строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за строителство, 

сходно с предмета на 

настоящата поръчка. 

„Ръководител на 

строителния обект“, 

който има доказан 

опит на управленска 

позиция при 

строителство и 

реконструкция на 3 

(три) и повече 

строителни обекта 

(изпълнени и 

приети), за 

строителство, сходно 

с предмета на 

настоящата поръчка.  

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 2 

„Технически ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената 

поръчка; 

 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 2 

„Технически 

ръководител” 

който: 
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) и повече 

строителни обекта, 

сходни с  предмета 

на обществената 

поръчка  

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 3 – 

„Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване”  

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който:  

 има опит при 

строителството на 3 (три) 

или повече строителни 

обекта, сходни с предмета 

на обществената поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” 

и „Озеленяване””, 

който:  
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) и повече 

строителни обект, 

сходни с  предмета  

на обществената 

поръчка  



  

Е4 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 4 – 

„Координатор по безопасност и 

здраве“ 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт  № 4 „Координатор по 

безопасност и здраве“, който: 

 има опит при 

строителството на 3 (три) 

или повече строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт  № 4 

„Координатор по 

безопасност и 

здраве“, който: 
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) и повече 

строителни обекта, 

сходен с  предмета на 

обществената 

поръчка  

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 5 – 

„Отговорник по качеството” 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 5 „Отговорник по 

качеството”, който: 

 има опит при строителството 

на 3 (три) или повече 

строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената 

поръчка. 

9 т. Участникът 

предлага ключов 

експерт № 5 

„Отговорник по 

качеството”, който: 
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) и повече 

строителни обекта, 

сходни с предмета  

на обществената 

поръчка 

Ппк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + Е3 + 

Е4 + Е5 = 

45 точки 

 

 По показател Ппк участникът получава 60 точки, изчислени по следната формула: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2. 

 

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

(Мк) 

Участникът в техническото си предложение e разработил Работна програма, в която е 

групирал дейностите по изпълнение на СМР, като е определил следната последователност на 

изпълнението: Изпълнение на подготвителни работи; Изпълнение на строително-монтажните 

работи; Работи по предаване на изпълненото строителство (заключителни работи), които 

включват - Изготвяне на екзекутивна документация; Почистване на строителната площадка; 

Демобилизация, демонтаж на временното строителство, извозване на техниката. 

Работната програма включва: 

1. Описание на обекта.  В тази точка, участникът е описал СМР предвидени за 

изпълнение, а именно: Подмяна на съществуващата настилка с нова в композиционно 



  

отношение отговарящото на проекта и изпълненото до момента в Зона 1 на парка; Ревизия на 

съществуващата подземна инфраструктура; Подмяна на съществуващите е осветителни тела и 

осветлението на парка ще се допълни с нови такива, съгласно предвиденото в проекта по част 

„Електрическа”, като ще се съобрази с показателите за осветеност и в същото време ще 

предвиди монтиране на енергоспестяващи такива осигуряващи заложените изисквания за 

осветеност; Изпълнение на ново островно озеленяване, като се доставят и засадят подходящи 

дървесни видове, цветя и храсти – широколистни дървета подчертаващи подходите към 

мемориалният паметник и в клоцовете за местата за сядане, алейни дървета-кълбовиден 

шестил и липа с акценти червенолистен шестил, червено листна слива и див рошков; островно 

озеленяване – всички съобразени с предвижданията на проекта по част „Паркоустройство”; 

Доставка и монтиражново парково обзавеждане – пейки, кошчета,, острови за сядане, 

информационни табели – съгласно предвиденото в проекта и приложената към 

документацията количествена сметка; Изграждане на основа за нова детска площадка, която в 

последствие ще се изпълни с ударопоглъщаща каучукова настилка, в която ще се монтират 

съоръжения за игра на деца обхващащи възрастовата граница от 3 до 12 години и ще се 

достави и разстеле пясък за пясъчник в площадката; Изграждане на кът за отдих с декинг 

покритие и озеленен остров по средата; Рехабилитация на съществуващата асфалтова алея и 

изграждане на нова велоалея; Изпълнение на автоматизирана поливна система на зона 2. 

От направеното описание, на предвидените СМР, е видно, че същите са в пълно съответствие 

с предвижданията на инвестиционния проект, техническата спецификация и количествената 

сметка. 

2. Изпълнение на строително-монтажните работи. 

В тази точка участникът е описал организирането на работата, като условно е разделил 

процеса на три етапа:  

     Първи етап – Подготвителен етап в който е описано: Организирането на строителната 

площадка по етапи, оборудване на временно строителство и Временна организация за 

безопасност на движението. Описание на ресурси. 

Описанието на временното строителство включва подробно описание на дейностите 

които ще се извършат за Санитарно-битово строителство, Граници на строителната площадка 

и сигнализация; Подготовка на строителната площадка и обезопасяването й; Временно 

захранване с ел. енергия и вода на строителната площадка; Налична функционираща 

инфраструктура. В тази точка участикът е описал подготовката,  създаването на условия и 

контрола по Съхранение на отпадъци, също така е описал подготовката,  създаването на 

условия и контрола по Складиране на строителни материали. 

Участникът е описал ресурса, който ще се използва при изпълнение на СМР, 

ръководния екип - квалифициран персонал - инженерен и квалифицирани работници за 

извършването на всички видове дейности по предмета на обществената поръчка, като е 

заявил, че при настъпване на непредвидени обстоятелства (лоши метеорологични условия, 

аварии и др.) в следствие на което е възможно изоставане от междинните срокове, разполага с 

ресурси и възможност за преминаване на шестдневна работна седмица и привличане на 

допълнителни собствени ресурси с цел спазване на срока на изпълнение на поръчката по 

договор. 

 Втория етап – При изпълнението на всички видове СМР, участикът е описал, че 

определената технологична последователност на видовете СМР за изпълнение е съобразена с 

оптималността при определяне броя на работниците, като професия и квалификация и 

минимализиране на техния брой; оптимизиране на престоя и работата на строителната 

площадка; оптимизиране разходите, като стойност на труд, материали, механизация и време; 

такава технологична последователност, която не позволява струпването на технологични 

процеси, че да се получават места със специфичен риск. 



  

 Описано е изпълението на следните видове работи и дейности: демонтажни работи по 

цялостно премахване на съществуващата ст.бет.плоча и съществуващата настилка от 

мраморни плочи, вкл. извозване на строителните отпадъци до депо; извършване на 

консултация с електроразпределителното и ВиК дружество за местонахождението и 

състоянието на подземната инфраструктура и изпълнение на ревизия на същата; направа на 

изкоп за оформяне на земното легло за редене на павираната настилка, за детската площадка и 

земното легло на асфалтобетоновата алея; почистване на паметника; полагане на бордюрите; 

доставка и полагане на уплътнена носеща основа от трошен камък, едра фракция до достигане 

на здрав почвен слой за велоалеята; 0/63 мм. фракция за долната уплътнена носеща основа на 

павираната настилка и детската площадка и 0/18 мм. фракция за горната уплътнена носеща 

основа на павираната настилка и детската площадка; полагане на пясъчна възглавница за 

павираната настилка и редене на паветата; изграждане на армирана бетонова настилка за 

детската площадка; рехабилитация на съществуващата асфалтова алея и изграждане на нова 

велоалея; изграждане на кът за почивка с декинг настилка; изграждане на кътове за сядане и 

парково обзавеждане; изграждане на ново парково осветление; изграждане на поливна 

система; озеленяване. Описаните от участника видове СМР са в пълно съответствие с 

предвижданията на проекта и техническата спецификация, което е доказателство за 

задълбочено запознаване с обекта и специфичните условия за изпълнението му. Описани са 

изисквания към изпълнението и към материалите и изделията. 

 Участникът е описал технологичните стъпки за  качествено изпълнение на всеки един 

вид основна строително – монтажна дейност. 

 Третия етап – отчитане и предаване на обекта, участникът, условно я е разделил на 5 

дейности, които е описал подробно, а именно: Дейност 1 - Съставяне на актове и протоколи 

съгласно Наредба №3 за актовете и протоколите, които се съставят по време на 

строителството; Дейност 2 - Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ; 

Дейност 3 - Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация; Дейност 4 - почистване на 

строителната площадка; Дейност 5 - Отстраняване на забележки. 

3. Гаранционна поддръжка включваща описание на организацията която ще се създаде 

за обезпечаване на гаранционната поддръжка на обекта в гаранционния срок и мерките които 

ще се предприемат, както и превантивните мерки за недопускане на повреди. 

4. Организация и план за изпълнение на проекта, където е описана организацията и 

управлението на строителните дейности по отношение организацията на работа, организация 

на трудовите ресурси, механизацията и техническото оборудване. 

5. Организационна структура, разпределение на задачите и отговорностите. В тази 

точка, участникът е описал екипа, който ще е  отговорен за изпълнението на СМР, като 

предвижда да се състои от: Ръководител на строителният обект;  Технически ръководител на 

обекта – отговорно лице за изпълнение на СМР на обекта; Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване”;  Експерт по безопасност и здраве в строителството;   

Отговорник по контрол на качеството;  Отговорник по механизация и автотранспорт;  

Отговорник по екология и опазване на околната среда;  Специалист ПТО и сметна 

документация членовете на отговорния екип. 

6. Контрол на качеството. Методология за гарантиране на качеството на крайния 

продукт. Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали. 

В тази точка участникът е декларирал, че ще упражнява контрол на качеството, съгласно 

действащата нормативна база, условията на договора и изискванията на международния 

сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, който притежава и същият 

представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността 

на организацията в аспекта качество. В табличен вид са представени и предвижданите за 

влагане основни материали за изпълнение на предвидените СМР, от който е видно, че са 

предложени всички основни материали, които са необходими за влагане в обекта. Същите са в 



  

съответствие с изискванията на технческите спецификации и отговарят на предвижданията на 

проекта, описано е съответствието им с технически норми и стандарти. 

Участникът е описал използването на основните строителни материали, като за всяко 

изпълнение на отделен вид СМР е описана последователността на влагане на различните 

строителни материали в нея за достигане на крайния продукт.  

7. Участникът е описал  мерките  за избор, закупуване, складиране и влагане на 

строителните материали, система за контрол на качеството на влаганите материали, 
като действията които ще се извършат са изложени в отделни точки: Правила за офериране за 

доставка на продукт; Информация за закупуването; Закупуване на продукта. Оформяне на 

заявка/ договор за закупуване; Проверка на закупения продукт. Контрол на доставките; 

Влагане на продуктите на обекта; Управление на несъответстващ продукт, включително 

контролирана замяна на материали; Идентификация и проследимост; Складиране и 

предпазване на продукта ; Наблюдение и измерване; Управление на процесите в 

строителството - Механизъм за вътрешен контрол; Контрол при изпълнение на СМР;  

Участникът е описал изготвянето и съдържанието на Досие на Обекта, Нормативни 

изисквания, които ще се спазват при изпълнението на обекта предмет на пръчката; 

Вътрешните Одити; Съставянето на Екзекутивна документация;  

Довършване и отстраняване на дефекти при установяване на такива; Приемане на 

строителните работи ; Демобилизация на строителната площадка 

8. Мерки и план за опазване на околната среда.  Съгласно част VI от Техническото 

предложение „Мерките и план за опазване на околната среда”, участникът е описал аспектите 

на околната среда, които могат да бъдат засегнати от реализацията на СМР за обекта, предмет 

на поръчката, определил е оценяване степента на последствията/риска за критериите - 

вероятност и тежест на въздействие. Изготвил е програма с мерки за опазване на околната 

среда и минимизиране на риска и План за организацията по изпълнение на мерките. 

9. Съгласно част VII от Техническото предложение, участникът е изготвил мерки за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при работа на обекта и 

методика за изготвяне на оценка на риска. 

В резултат на констатираното по-горе, от наличното съдържание на предложената 

работна програма, комисията счита, че съгласно изискването на документацията за 

обществената поръчка, а именно „Работна програма, която включва описание на всички 

видове СМР и други съпътстващи дейности, технологията и технологичната 

последователност на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации, техническите изисквания за изпълнение на обекта, възприетите строителни 

методи, техническите норми и стандарти за постигане качествено изпълнение на 

поръчката“ – е налична работна програма. 

 

Предвид одобрената от Възложителя методика за оценка на предложенията на 

участниците съдържаща два компонента „Цена“ и „Качество“, с цел извършване на оценка по 

критерия „качество” изискването към участниците е да опишат: 

- предлаганите мерки за осигуряване на качество на материалите, които ще бъдат 

използвани при строителството; 

- професионалната компетентност на екипа лица, които ще отговарят за извършване на 

строителството. 

В техническото предложение на участника се съдържа описание на мерки за 

осигуряване на качество на материалите, което включва следните компоненти: 

1. Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали. 

2. План за използване на основните строителни материали. 



  

3. Мерки за избор , складиране и влагане на строителните материали , които ще се 

използват на обекта, гарантиращи високо качество на използваните материали и 

минимизиране риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на материалите. 

4. Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да гарантира 

своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на материали при 

установяване на несъответствие. 

5. Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с 

цел запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество. 

 По точка 1 „Описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали“ от мерките за осигуряване на качеството на материалите, в табличен вид, 

участникът е представил списък на основните материали  и техните характеристики и 

стандартите на които отговарят. Предложени са всички основни материали които са 

необходими за влагане в обекта при изпълнението на отделните елементи от проекта - 

полагане на бордюрите;  полагане на уплътнена носеща основа от трошен камък, едра 

фракция до достигане на здрав почвен слой за велоалеята; 0/63 мм. фракция за долната 

уплътнена носеща основа на павираната настилка и детската площадка и 0/18 мм. фракция за 

горната уплътнена носеща основа на павираната настилка и детската площадка; пясъчна 

възглавница за павираната настилка и редене на паветата; армираната бетонова настилка за 

детската площадка; рехабилитация на съществуващата асфалтова алея и изграждане на нова 

велоалея; изграждането на кът за почивка с декинг настилка; изграждане на кътове за сядане и 

парково обзавеждане; ново парково осветление; изграждане на поливна система. Материалите 

са в пълно съответствие с изискванията на технческите спецификации и отговарят на 

изискванията на проекта, описано е съответствието им с технически норми и стандартите на 

които отговарят. 

Предвид направените констатации, комисията счита, че с предложените материали ще 

се удовлетворят изискванията на проекта. Същите са конкретно насочени към предмета на 

поръчката, отговарят на предвижданията и технологиите описани в работната програма на 

строителството и с влагането им ще се допринесе за повишаване качеството на изпълнението. 

Предвид направените констатации и заключения, комисията приема, че за предложението на 

участника по т.1 е налице надграждащия елемент по т.1 „Описание на видовете и 

характеристиките на основните строителни материали“.  
 

По точка 2 „План за използване на основните строителни материали“ от мерките 

за осигуряване на качеството на материалите, в предложението на участникът е изложен план 

за използване на строителни материали при основните видове дейности: земни работи, 

кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, настилки, кът за почивка и дървени 

перголи с места за сядане, парково осветление, паркоустройство.  

 Участникът е описал, че при изготвяне на плана се взема предвид видовете материали за 

влагане в определен елемент на парка, съобразно одобрените в инвестиционния проект 

детайли, както и поредността на технологичното изпълнение на видовете работи.  

 При изготвяне на плана се работи на принципа 15% резерв, който да поеме евенуално 

забавяне на следващата доставка и непрекъснатост на СМР. 

 Участникът подробно е описал, съответствието на строителните материали с 

българските държавни стандарти и хармонизираните европейски, като е описал че същите ще 

се  влагат последователното, съобразно одобрения инвестиционен проект. 

В подкрепа на заявеното, за всяка дейност са предвидени в пълнота и изчерпателно 

всички материали, които ще бъдат използвани, със съответните параметри, стандарти и 

изисквания в законодателната уредба. Описан е начинът за използване на конкретните 

материали.  



  

За отделните видове изпълнение на СМР – полагане на бордюри; изграждане на 

настилка от павета; армирана бетонова настилка за детската площадка; рехабилитация на 

съществуваща и изграждане на нова велоалея; изграждане на кът за отдих с декинг покритие; 

изграждане на поливна система;  изграждане на парково осветление – подробно, конкретно и 

в последователност, която в отделни видове СМР, участникът е разделил на етапи, 

съответстваща на действащите норми за изпълнение на отделните видове СМР, са описани 

технологичните стъпки и последователност на всяка една операция. За всеки вид строително-

монтажна работа е описана последователността на използване на строителните материали,  

пълните им технически характеристики, стандартите на които отговарят, параметрите на 

които ще отговарят при полагането им. Извършеното описание, отговаря в пълна степен на 

техническите спецификации, на изготвената работна програма, на инвестиционните проекти, 

като са съобразени и с параметрите на детайлите в инвестиционния проект. Всяко едно 

описание на вид СМР е конкретно насочено и обосноваващо предмета на обществената 

поръчка с всички предвидени в нея видове дейности за изпълнение. 

Предвид направените констатации, комисията счита, че предложеният план за 

използване на основните строителни материали е с конкретна насоченост към предмета на 

поръчката, отговаря на изготвената работната програма, на техническите спецификации и 

инвестиционни проект. Пълното и подробно описание на стъпките при реализирането на 

всяка дейност, последователността на влагане на използваните материали,  параметрите им, от 

които е видно пълно съответствие с детайлите в инвестиционния проект е гаранция, че  така 

изпълненото ще допринесе за повишаване качеството на изпълнението. Предвид направените 

констатации и заключения, комисията приема, че за предложението на участника по т.2 е 

налице надграждащия елемент по т.1 „План за използване на основните строителни 

материали“.  

 

По точка 3 „Мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, 

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

използваните материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и 

влошаване на качеството на материалите“ от мерките за осигуряване на качеството на 

материалите, участникът е описал в отделни точки действията които ще се извършат при:  

Закупуването - Правила за офериране за доставка на продукт в която са описани 

процесите от офериране до договаряне на доставчиците на продукти; Информация за 

закупуването – съдържаща набирането на информация за материалите, оценка на 

доставчиците,  изборът на предложение за доставчик на продукт; Закупуване на продукта. 

Оформяне на заявка/ договор за закупуване, съдържаща процедурата и изискванията по 

закупуването и изготвянето и подаването на заявки; Проверка на закупения продукт. Контрол 

на доставките, включваща описание на всички действия които се извършват при доставянето 

на материалите, начините на осъществяване и документирането на входящия контрол при 

приемане на материалите;  

Складиране и предпазване на продукта, в която са описани изискванията които се 

спазват при действията с продукта в складовите бази и на обекта, като участникът е описал, че 

носи отговорност за придобиването, надзора на производството, сертификацията, 

лицензирането, транспорта, внасянето, получаването, разтоварването и безопасното 

съхраняване на цялата механизация и материали и други неща, изисквани за приключване на 

работите. 

Влагане на продуктите на обекта, съдържа описание относно критериите за приемане 

на продукта и определят характеристиките, които са съществени за неговото правилно и 

безопасно използване.  Такива са изготвяните при необходимост работни инструкции, писани 

технологии и други указания за отделен вид СМР. Те трябва да бъдат одобрени от 

Ръководителя на обекта преди използването им.   



  

Описано е, че влагането се извършва под непосредствения контрол на оправомощените 

лица от: представители на Възложителя, Консултант, проектантите и техническия контрол по 

съответната  част. Ръководителя на екипа, експерта по контрол на качеството и специалист 

ПТО контролират всички изисквания на проектите и другите строителни документи на 

Възложителя и на нормативната уредба, във връзка с доставките на продукти, които да бъдат 

изяснени достатъчно време преди влагането им на обекта. 

Отговорен за разпространението на работните инструкции за изпълнение на работите и 

указанията за експлоатация на приключените работи е специалист ПТО, който ги свежда до 

знанието на: техническия ръководител, одобрените доставчици на продукти (включват се и 

услуги) и другите технически лица, имащи отношение към тях. Отговаря за внесените 

изменения да бъдат сведени до всички регистрирани ползватели, които трябва да работят 

само с актуални строителни документи. 

За потвърждаване на процесите в строителството се водят записи, които се съхраняват в 

поддържаното досие на обекта. 

След направения преглед, обсъждане и направените констатации, комисията счита, че с 

приложението на описаните в т.3 мерки за избор, складиране и влагане на строителните 

материали, ще се минимизира рискът от повреждане и влошаване качеството на материалите,  

ще се влагат проверени материали след проведена оценка на доставчиците, с разписаните 

правила,  отговорности и инструкции при влагането на материалите, гарантира освен влагане 

на качествени материали, качествено изпълнение и възможност за проследимост чрез 

извършените записи, поради което, комисията счита, че за предложението на участника по т.3 

е налице надграждащия елемент по т. 3 „Мерки за избор, складиране и влагане на 

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

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

погиване и влошаване на качеството на материалите“. 

По точка 4 „Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие” 

Участникът е описал подробно механизъм за вътрешен контрол базиран на 

Интегрираната система за управление (ИСУ) за спазване изискванията на EN ISO 9001:2008, 

EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и контрола при изпълнение на СМР, в който описва, 

че контрол по качество на продуктите, влагани на обекта и на изпълняваните СМР ще се 

осъществява по всяко време от всички лица, ангажирани с изпълнението на проекта. 

Подробно са описани отговорностите на екипа при извършване на контрол върху 

използването на строителни материали. 

Основното ръководство за контрола на качеството, ще се упражнява от „Отговорник по 

качеството”. Ръководителя на проекта и отговорникът по контрол на качеството на обекта ще 

контролират всички дейности, свързани с правилното изпълнение на строителството и с 

материали с качество отговарящо на приетите национални и европейски стандарти. 

Контролът ще се осъществява и от определени инженери по отделните части на проекта, 

които под ръководството на Ръководителя на екипа и специалист ПТО координират, съгласно 

утвърдения план график за изпълнение на строителството, работите включително и 

качеството на материалите и изпълнението от екипите. Ръководителят на екипа, експерта по 

контрол на качеството и специалист ПТО контролират всички изисквания на проектите и 

другите строителни документи на Възложителя и на нормативната уредба, във връзка с 

доставките на продукти, които да бъдат изяснени достатъчно време преди влагането им на 

обекта. Отговорен за разпространението на работните инструкции за изпълнение на работите 

и указанията за експлоатация на приключените работи е специалист ПТО, който ги свежда до 



  

знанието на: техническия ръководител, одобрените доставчици на продукти (включват се и 

услуги) и другите технически лица, имащи отношение към тях.  

Възможни несъответствия, определени от участникът по време на строителство на 

обекта са: 

- влагане на доставен несъответстващ продукт; 

- неспазване изискванията на нормите, проектите и указанията на Възложителя - 

Инвеститорския контрол и упълномощените от него лица; 

- неустановени навреме грешки и неточности на документацията; 

- неспазване на технологична последователност; 

- неспазване на технологичните режими при изпълнение на операциите; 

-използване на неподходящо или несъответстващо оборудване в процеса на 

строителството.  

Ръководителя на екипа носи отговорност за управлението на несъответстваща доставка 

на продукт или извършване на СМР на обекта. Определено е, че при установяване на 

несъответстващ продукт е нарушено някое или повече изисквания за: осигуряване 

съответствие с изискванията за качество; осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд или неблагоприятно въздействие върху околната среда на обекта и в случая се действа 

съгласно разработена процедура “Несъответствия, коригиращи и превантивни действия” в 

която, подробно е разработено какви действия предприемат в такъв случай Представителя на 

ръководството за интегрирана система за управление (ПР за ИСУ) и съответните отговорници 

по качеството; ЗБУТ и УОС. 

След направения преглед и обсъждане и направените констатации, комисията счита, че 

описаната система за контрол на качеството на доставяните материали, удовлетворява 

изискванията за влагане в строителството на обекта на качествени материали, което ще 

допринесе и за качеството на крайния продукт.  Ще предотврати забавянето, предизвикано от 

подмяна на некачествени материали, което от своя страна ще допринесе за изпълнението на 

поръчката в указаните срокове. Във връзка с направените констатации и изводи, комисията 

счита, че за предложението на участника по т.4 е налице надграждащия елемент по т. 4 

„Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да гарантира 

своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на материали 

при установяване на несъответствие”. 

 

По точка 5 „Система за контролирана замяна на материали при обективна 

необходимост с цел запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото 

качество”. 

Участникът е посочил, че в дружеството действа интегрираната система за управление 

(ИСУ) на „ЛКС“ ООД и „ЕКСА” АД, ръководителя на екипа действа съгласно указанията, 

дадени в обща процедура “Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”. Съгласно 

системата е разработен строг ред и документация приложението на които гарантира 

недопускане на влагането на несъответстващ продукт или създаването на такъв при 

изпълнението или своевременно отстраняване на допуснат такъв при изпълнението. 

Системата предвижда Коригиращите действия, които  се предприемат, за да се отстранят 

причините за несъответствията и възможността от повторното им проявяване. 

Превантивните действия, които се предприемат, за да се отстранят причините за 

потенциални несъответствия, с цел да се предотврати появата им. Превантивните действия се 

избират да предхождат резултатите от потенциалните проблеми. 

В случаите, когато ръководителят на обекта е дал мнение за рекламиране на доставката, 

незабавно се информира специалиста ПТО, който в рамките на следващия работен ден 

организира доставката на нов материал за своя сметка със съответстващото се съгласно 

проектната документация и техническата спецификация продукт. Несъответстващия продукт 



  

се изтегля в склада на дружеството, като в последствие дружеството организира връщането на 

изтегления продукт на доставчика. 

Участникът е посочил, лицата носещи отговорност за управлението на несъответстваща 

доставка на продукт или извършване на СМР. 

Участникът ДЗЗД „Огоста 2017” декларира замяна за своя сметка на несъответстващи 

продукти, които изважда за своя сметка и отстранява всички материали и работи, които са 

били монтирани или донесени на обекта от него или от одобрен доставчик и не са от полза за 

целите на проекта или не са в съответствие със спецификациите или разпоредбите на договора 

или на нормативните изисквания или не са одобрени от Възложителя. Участникът декларира, 

че при необходимост, ще изпълни за своя сметка повторно работите, подмени материалите и 

ремонтира всякакви дефекти или пропуски, в рамките на приемлив срок, който да не 

надвишава договорения срок за приключване на работите, съобразно определеното в план-

графика време за  изпълнение на работите. 

След направеното обсъждане и направените констатации, комисията счита, че 

описаната система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество е адекватна и 

приложима за предвиденото строителство поради което, комисията счита, че за 

предложението на участника по т.5 е налице надграждащия елемент по т. 5 „Система за 

контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел запазване 

интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество”. 

 

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

участника 5 (пет) от следните компонента, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

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

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката. 

 План за използване на основните строителни материали 

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

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

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

качеството на материалите. 

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

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество 

 

В резултат на констатациите и подробно обоснованите и мотивирани анализи на 

комисията - По показател Мк участникът ДЗЗД „ОГОСТА 2017” - получава 40 точки. 

Съгласно одобрената методиката за оценка, комисията извърши оценка по Показател 

Качество ТП = Ппк + Мк, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

ППк=15+45=60 

ТП=60+40=100 точки 

 

 

 



  

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

документите към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и 

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

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

- Срок за изпълнение на поръчката - 119 /сто и деветнадесет/ календарни дни. 

- Срок на валидност на офертата – от датата на изтичане на първоначално декларирания 

срок на валидност до сключването на договор за възлагане на обществената поръчка  
 

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

С Решение №1039 от 20.09.2018 год., Комисията за защита на конкуренцията след като 

се е запознала с цялата преписка по проведената процедура, вкл. Решение №11/04.07.2018 год. 

и доклад по смисъла на чл.103, ал.3 от ЗОП,  не се е произнася и не дава указания по 

отношение на оценките по показател „Професионална компетентност“ („Ппк“). 

Жалбоподателят „БМ-ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, също не е възразил по изготвената от 

комисията оценка по показателя „Професионална компетентност“, поради което комисията 

възприема и потвърждава определените резултати, а именно:  

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект “, който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална 

квалификация, над 5 

години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект “, 

който: притежава общ 

опит по 

специалността, по 

която е придобита 

изискуемата 

професионална 

квалификация, над 5г.; 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

ръководител” който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 2 

„Технически 

ръководител” който: 
 притежава общ 

опит по 

специалността, по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 3 

години; 



  

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов 

експерт № 3 – „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””. 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който: 

 притежава общ опит по 

специалността , по която е 

придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 години; 

5 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, 

който: 
притежава общ опит 

по специалността , по 

която е придобито 

средното/висшето 

образование, над 5 

години; 

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

 

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

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

комисията извърши следната оценка: 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 1 

„Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: Брой точки, 

присъдени на 

участника 

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 1 „Ръководител на 

строителния обект“, който: 

 опит на 

управленска/координира

ща позиция при 

строителство и/или 

реконструкция на 3 

(три) или повече 

строителни обекта 

(изпълнени и приети), за 

строителство, сходно с 

предмета на настоящата 

поръчка. 

9 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 1 

„Ръководител на 

строителния обект“, 

който има доказан 

опит на управленска 

позиция при 

строителство на 3 

(три) строителни 

обекта (изпълнени и 

приети), за 

строителство, сходно с 

предмета на 

настоящата поръчка.  

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 2 

„Технически ръководител” 

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 2 „Технически 

9 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 2 



  

ръководител” който: 

 има опит при 

строителството на 3 (три) 

или повече строителни 

обекта, сходни с  предмета 

на обществената поръчка; 

 

„Технически 

ръководител” който: 
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с  

предмета на 

обществената поръчка  

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 3 – 

„Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””  

Брой точки:  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 3 „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, който:  

 има опит при 

строителството на 3 

(три) или повече 

строителни обекта, 

сходни с предмета на 

обществената поръчка. 

9 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 3 

„Ръководител на 

дейности 

„Паркоустрояване” и 

„Озеленяване””, 

който:  
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обект, сходни с  

предмета  на 

обществената поръчка  

Е4 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 4 – 

„Координатор по безопасност и 

здраве“ 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт  № 4 „Координатор по 

безопасност и здраве“, който: 

 има опит при 

строителството на 3 (три) 

или повече строителни 

обекта, сходни с  предмета 

на обществената поръчка. 

9 т. Участникът предлага 

ключов експерт  № 4 

„Координатор по 

безопасност и 

здраве“, който: 
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходен с  

предмета на 

обществената поръчка   

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта 

специфичен професионален опит 

на Ключов експерт № 5 – 

„Отговорник по качеството” 

Брой точки;  

1. Участникът предлага ключов 

експерт № 5 „Отговорник по 

качеството”, който: 

9 т. Участникът предлага 

ключов експерт № 5 

„Отговорник по 



  

 има опит при 

строителството на 3 (три) 

или повече строителни 

обекта, сходни с предмета  

на обществената поръчка. 

качеството”, който: 
има доказан опит при 

строителството на 3 

(три) строителни 

обекта, сходни с 

предмета  на 

обществената поръчка 

Ппк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + Е3 + Е4 

+ Е5 = 

45 точки 

 

 По показател Ппк участникът получава 60 точки, изчислени по следната формула: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2. 

 

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

(Мк) 

Участникът в техническото си предложение е разработил Работна програма, 

включваща: 

1. Организация на строителството и строителната площадка. В тази част 

участникът е описал видовете работи по подчастите на проекта:  част „Архитектурна” - Земни 

работи; Изграждане на настилки, включваща полагането на бордюри и павирана настилка, 

като и рехабилитация и изграждане на нова велоалея; Изграждане на настилка за денска 

площадка; Обзавеждане на паркова мебел; част Електрически инсталации”, включваща 

трасирането на кабелната линия СМР по полагане на кабелите и видовете им съгласно 

проекта; Работите по монтиране на стълбовете за осветление и разпределителните табла, 

както и изпитванията; част „ВиК” –описани са подробно видовете СМР по изграждане на 

поливната система и автоматизацията й; част „Конструктивна”, включваща направата на 

всички стоманобетонови работи; част „Озеленяване” са включени работите по процеса на 

засаждането на растителните видове определени в инвестиционния проект. 

2. Представена е схематично организационна схема за управлението и 

изпълнението на проекта. 

3. Описано е организирането и оборудването на строителната площадка 

4. Описан е начина на разпределение и планиране на работите в линейния график. 

5. Подробно е описана организационната структура на ръководния и 

изпълнителския екип и задачите и отговорностите на всеки член от екипа. 

6. Представена е организационна схема за вътрешен контрол при изпълнението на 

проекта. 

7. В раздела Методология на работа, в т.1 Методология на изпълнение на работите 

е описана политиката, която ще се следва за осигуряване на качеството на произведения 

продукт по време на строителния процес. В т.2 Технологична последователност в табличен 

вид участникът е представил – етапи, последователността на дейностите, времетраене на 

изпълнението, участниците в строителния процес, взаимодействието и координацията между 

тях, координация на дейностите, като в съответствие със строителния процес, който ще се 

извърши, същия е разделен условно на 5 етапа: земни работи, строителни конструкции, 

инсталационни работи, настилки и облицовки и озеленяване и обзавеждане. За всеки етап е 

представена схема на координация между всички участващи в етапа. 

8. Описани са механизмите за спазване управлението и контрола на качеството 

съгласно изискванията на ISO 9001:2008 

9. Описани са мерките за осигуряване на качеството на материалите съдържащи: 

Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които ще се 

използват за изпълнението на всеки отделен вид СМР, като описанието е направено по 



  

отделните части на инвестиционния проект; План за използване на строителните материали 

при основните видове дейности; Избор на материали и оборудване; Система за мониторинг и 

контрол върху качеството на строителните материали и изпълнението на СМР; Контрол върху 

използването на строителните материали и ритмичност на доставките; Управление на 

закупените материали и изделия с установени несъответствия  при доставка на обекта; 

Описание на организацията и професионалната компетентност на персонала. 

В резултат на констатираното по-горе, от наличното съдържание на предложената 

работна програма, комисията счита, че съгласно изискването на документацията за 

обществената поръчка, а именно „Работна програма, която включва описание на всички 

видове СМР и други съпътстващи дейности, технологията и технологичната 

последователност на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническите 

спецификации, техническите изисквания за изпълнение на обекта, възприетите строителни 

методи, техническите норми и стандарти за постигане качествено изпълнение на 

поръчката“ – е налична работна програма. 

 

Предвид одобрената от Възложителя методика за оценка на предложенията на 

участниците съдържаща два компонента „Цена“ и „Качество“, с цел извършване на оценка по 

критерия „качество” изискването към участниците е да опишат: 

- предлаганите мерки за осигуряване на качество на материалите, които ще бъдат 

използвани при строителството; 

- професионалната компетентност на екипа лица, които ще отговарят за извършване на 

строителството. 

В техническото предложение на участника се съдържа описание на мерки за 

осигуряване на качество на материалите, което включва следните компоненти: 

1. Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали. 

2. План за използване на основните строителни материали. 

3. Мерки за избор , складиране и влагане на строителните материали , които ще се 

използват на обекта, гарантиращи високо качество на използваните материали и 

минимизиране риска от повреждане, погиване и влошаване на качеството на материалите. 

4. Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да гарантира 

своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на материали при 

установяване на несъответствие. 

5. Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с 

цел запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество. 

 По точка 1 „Описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали“ от мерките за осигуряване на качеството на материалите, в табличен вид 

разпределени по частите на инвестиционния проект, участникът е представил списък на 

основните материали  и техните технически характеристики. Описал е че последователността 

на изпълнение на дейностите, която е отразена в линейния график е избрана така, че да 

осигури минимален брой работници на обекта и да няма струпване на работници по различни 

специалности на едно място, което би довело до неефективност. 

 Материалите са в пълно съответствие с изискванията на технческите спецификации и 

отговарят на предвижданията на проекта. 

Предвид направените констатации, комисията счита, че с предложените материали ще 

се удовлетворят изискванията на проекта. Същите са конкретно насочено към предмета на 

поръчката, отговарят на предвижданията и технологиите описани в работната програма на 

строителството и с влагането им ще се допринесе за повишаване качеството на изпълнението. 

Предвид направените констатации и заключения, комисията приема, че за предложението на 

участника по т.1 е налице надграждащия елемент по т.1 „Описание на видовете и 

характеристиките на основните строителни материали“.  



  

По точка 2 „План за използване на основните строителни материали“ от мерките 

за осигуряване на качеството на материалите, в предложението на участникът е изложил по 

видове дейности, технологията за изпълнение на всяка една от тях и план за използване на 

строителните материали при реализиране на дейността. В описанието на видовете работи – 

земни, кофражни, армировъчни, бетонови, настилки, кът за почивка и дървени перголи с 

места за сядане, парково осветление, поливна система, паркоустройство-озеленяване, 

участникът е описал освен материалите, които ще се използват в дадения вид работа и 

елементите, за които тя е относима. Указани са стандартите, на които ще отговарят 

използваните материали, както и техническите им характеристики. Описани са предимствата 

на материалите по отношение на качество и дълготрайност. Описани са технологичните 

стъпки и последователност на всяка една операция. Извършеното описание, отговаря в пълна 

степен на техническите спецификации, на изготвената работна програма и на 

инвестиционните проекти. Описанието на видовете СМР е конкретно насочено към предмета 

на обществената поръчка. 

Предвид направените констатации, комисията счита, че предложеният план за 

използване на основните строителни материали е с конкретна насоченост към предмета на 

поръчката, отговаря на изготвената работната програма, на техническите спецификации и 

инвестиционни проект. Пълното и подробно описание на стъпките при реализирането на 

всяка дейност, последователността на влагане на използваните материали,  параметрите им, от 

които е видно пълно съответствие с предвижданията на инвестиционния проект е гаранция, че  

така изпълненото ще допринесе за повишаване качеството на изпълнението. Предвид 

направените констатации и заключения, комисията приема, че за предложението на участника 

по т.2 е налице надграждащия елемент по т.1 „План за използване на основните 

строителни материали“.  

 

По точка 3 „Мерки за избор, складиране и влагане на строителните материали, 

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

използваните материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване и 

влошаване на качеството на материалите“ от мерките за осигуряване на качеството на 

материалите, в точка „Избор на материали и оборудване”, участникът е описал че ще бъде 

изготвена идейна схема за одобрение и доставка на материалите с план за доставка, ще бъдат 

използвани само първоначално одобрените продукти или след одобрено искане за замяна, 

одобрените такива, отговарящи на техническата спецификация и при използването им да не се 

налагат допълнителни работи. За влагане в строителството ще се използват само нови, 

отговарящи на спецификацията и съвместими с проекта материали. Участникът е описал, 

предварителната подготовка на приспособленията за складиране, одобрена от възложителя. 

Предвижда да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката, като 

планира доставките така, че да съвпадат с нуждите на строителството. На площадката няма да 

бъдат съхранявани ненужни материали и оборудване, а за доставените ще се следи за 

опазването им. Ще се следи за правилното транспортиране, за да се предпазят материалите по 

време на транспорта. Ще се организира подреждането и складирането в съответствие с 

препоръките на производителя и по начин който да не застрашава безопасността на хората. 

В точка „Доставки, складиране и влагане на материали за изпълнение на СМР”, 

участникът е описал действията по отношение на контрола на качеството на закупуваните 

материали: предварителен подбор и одобряване на доставчици, входящ контрол на 

производствената площадка на материала и придружаващата го документация, действия при 

пристигане на некачествен материал, планиране на необходимите за закупуване материали, 

прилагане на процедура за „Управление на несъответствия”. Описани за отговорностите на 

лицата отговорни за използването на строителните материали и ритмичността на доставките, 



  

а имено: управителят, ръководителят проект, техническият ръководител и ръководителя по 

снабдяването. 

След направения преглед и обсъждане и направените констатации, комисията счита, че 

с приложението на описаните в т.3 мерки за избор, складиране и влагане на строителните 

материали, включващи – влагане на проверени материали след проведена оценка на 

доставчиците, определяне на изисквания за  съхранение и складиране, разписани правила за 

контрол,  определяне на задълженията на лицата отговорни за използването на строителните 

материали и ритмичността на доставките, комисията счита, че за предложението на участника 

по т.3 е налице надграждащия елемент по т. 3 „Мерки за избор, складиране и влагане на 

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

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

погиване и влошаване на качеството на материалите“. 

По точка 4 „Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие” 

Участникът е описал внедряване на система за контрол на качеството при закупуване 

на стоки и услуги, както и при производството – изпълнение на СМР съгласно на 

изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008. В табличен вид е представена Матрица на 

отговорностите и пълномощията. 

Подробно са описани отговорностите на екипа при извършване на контрол върху 

използването на строителни материали. 

Участникът е описал процедурата по Управление на закупени материали и изделия с 

установени несъответствие при доставка на обекта, която освен действията по отношение 

на етапа на контрола включва и документиране на същите, допринасящи за проследимост и 

контрол по отношение на сроковете. В процедурата „Управление на несъответствията” са 

определени мерките, пълномощията и отговорностите за да се осигури недопускане на 

влагане в строителството на несъответстващ продукт, предприемане на коригиращи действия 

при евентуално влагане на такъв продукт, коригиращи и превантивни действия и преглед на 

ефективността им, записи на резултатите от предприетите мерки. 

След направения преглед и обсъждане и направените констатации, комисията счита, че 

описаната система за контрол на качеството на доставяните материали, удовлетворява 

изискванията за влагане в строителството на обекта на качествени материали, което ще 

допринесе и за качеството на крайния продукт.  Ще минимизира забавяне на изпълнението, 

предизвикано от подмяна на некачествени материали, което от своя страна ще допринесе за 

изпълнението на поръчката в указаните срокове. Във връзка с направените констатации и 

изводи, комисията счита, че за предложението на участника по т.4 е налице надграждащия 

елемент по т. 4 „Система за контрол на качеството на влаганите материали, която да 

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие”. 

По точка 5 „Система за контролирана замяна на материали при обективна 

необходимост с цел запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото 

качество”. 

Участникът е посочил, че няма да допуска влагане на неодобрени материали и 

оборудване. Всички дефектни материали, ще бъдат отстранявани от строежа. 

Описал е действията, които ще извърши при възникнала необходимост от замяна на 

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

Възложителя и постигане на необходимото качество за изпълнение на обекта. При 

извършване на тези промени, ще бъдат представяни документи удостоверяващи качеството на 

материалите. 



  

Участникът е посочил, готовността си при необходимост, не одобрените материали да 

бъдат заменяни. При обективна необходимост всеки един от материалите ще бъде заменен с 

цел запазване интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество за 

изпълнение на обекта. 

След направеното обсъждане и направените констатации, комисията счита, че описаната 

контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел запазване интересите 

на Възложителя и постигане на необходимото качество е приложима за предвиденото 

строителство поради което, комисията счита, че за предложението на участника по т.5 е 

налице надграждащия елемент по т. 5 „Система за контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост с цел запазване интересите на Възложителя и постигане на 

необходимото качество”. 

 

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

участника 5 (пет) от следните компонента, а именно: 

 Описание на видовете и характеристиките на основните строителни материали, които 

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

технически норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение на 

поръчката. 

 План за използване на основните строителни материали 

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

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

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

качеството на материалите. 

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

гарантира своевременната и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост с цел 

запазване на интересите на Възложителя и постигане на необходимото качество 

 

В резултат на констатациите и подробно обоснованите и мотивирани анализи на 

комисията - По показател Мк участникът „ЛЮНИК” ЕООД - получава 40 точки. 

Съгласно одобрената методиката за оценка, комисията извърши оценка по Показател 

Качество ТП = Ппк + Мк, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

ППк=15+45=60 

ТП=60+40=100 точки 

 

След извършване на гореописаните действия и с оглед на това, че ценовите 

предложения на участници „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,  ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ и 

„ЛЮНИК” ЕООД са отворени и оповестени на публично заседание, провело се на 

26.06.2018г. в 10:00ч., видно от Протокол №5 от 26.06.2018г.,  комисията пристъпи към 

определяне на комплексната оценка на участници, в съответствие с утвърдената методика и 

класиране на същите. 

 

 Предлаганите ценови параметри от участниците са както следва: 

 

1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 538 802,02 лева без ДДС 

или 646 562,42 лева с ДДС, която включва следното: 



  

1.1. Цената за изпълнение на СМР – 528 237,27  (петстотин двадесет и осем хиляди 

двеста тридесет и седем лева и 27 ст.) лв. без ДДС или 633 884,72 (шестстотин тридесет и три 

хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 72 ст.) лв. с ДДС. 

1.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 1.1. 

 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ 
Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 539 630,70 лева без ДДС 

или 647 556,85 лева с ДДС, която включва следното: 

2.1. Цената за изпълнение на СМР – 529 049,71  (петстотин двадесет и девет хиляди 

четиридесет и девет лева и 71 ст.) лв. без ДДС или 634 859,65 (шестстотин тридесет и четири 

хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 65 ст.) лв. с ДДС. 

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 

2.1. 

 

3. „ЛЮНИК“ ЕООД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 547 910,10 лева без ДДС 

или 657 492,12 лева с ДДС, която включва следното: 

3.1. Цената за изпълнение на СМР – 537 166,76  (петстотин тридесет и седем хиляди 

сто шестдесет и шест лева и 76 ст.) лв. без ДДС или 644 600,11 (шестстотин четиридесет и 

четири хиляди и шестстотин лева и 11 ст.) лв. с ДДС. 

3.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 

3.1. 

 

Комисията извърши преценка 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 

участници, но не установи такова. 

 

Предвид изложеното, комисията определи комплексната оценка на участниците:  

 

№ Участник Показател «Качество» – 

ТП 

Показател 

«Предложена 

цена» -  

Ц 

Комплексна 

оценка 

КО=ТПх0,4+Цх0,6 Подпоказател 

Ппк 

Подпоказател 

Мк 

1. „БМ-ГРУП-

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

60 30 100,00 96,00 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 

2017“ 

 

60 40 99,85 99,91 

3. „ЛЮНИК“ 

ЕООД 
60 40 98,34 99,00 

Забележка:   

1) ТП – е показател: „Качество” 

- Ппк – е подпоказател: „Професионална компетентност“  

- Мк – е подпоказател: „Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали” 

2) Ц – е показател: „Предложена цена“, който се изчислява по следната формула: 

Ц = Цmin/Цi x 100, където 

Цmin е най-ниската предложената цена за изпълнението на поръчката; 

Цi е предложената цена на съответния участник. 



  

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата 

показателя, изчислени по формулата: 

КО = ТП х 0,4 + Ц х 0,6 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка, 

комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

На І-во място: ДЗЗД „Огоста 2017“  с комплексна оценка -  99,91 т.  

На II-ро място: „Люник“ ЕООД с комплексна оценка – 99,00 т.  

На III-то място: „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД с комплексна оценка – 96,00 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място, а именно: ДЗЗД „Огоста 2017“. 

 

 

Настоящият протокол се състави на 05.11.2018г. в 16:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

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

 

2.   /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.   /П/  / Мария Христова / 

  

4.   /П/  /Таня Накова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

защита на личните данни 

 


