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П Р О Т О К О Л  

№ 1 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. на кмета на  

Община Костенец за разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: 

„Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на 

уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“, открита с 

Решение №РД-04-172/09.05.2019 г. г., уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-

0004. 

 

  Днес, 11.06.2019 г. в 10:00 часа в гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, ет.4, в 

заседателна зала на Общински съвет – Костенец, комисия в състав:  

 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец  

Членове: 
1. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист“ в Община 

Костенец; 

2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“ в Община Костенец; 

3. инж. Грета Божидарова Георгиева – външен експерт, специалност „Транспортно 

строителство“; 

4. Зорница Димитрова Бошнакова – външен експерт – юрист, 

 се събра в изпълнение Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. на кмета на Община 

Костенец за разглеждане, оценка и класиране на офертите в рамките на посочената 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения.  

 

Запечатаните опаковки с офертите на участниците - „Интерхолд“ ЕООД, ДЗЗД 

„Архида Билдинг“ и „Инфракънстракшън“ ЕАД депозирани за участие в процедурата, при 

спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 

председателя на комисията от Росица Янакиева – главен специалист „Административно и 

деловодно обслужване“, в 10:00 часа. Малко по-късно във връзка с възникнал технически 

проблем в деловодния отдел към 10.55 часа, длъжностното лице предаде в запечатана 

опакова и офертата на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП присъства упълномощен представител на „Интерхолд“ ЕООД - участник, подал 

оферта. Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне на опаковките, не присъстваха. 

Председателят на комисията, откри заседанието в 10:00 часа и запозна със 

съдържанието на Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. на Възложителя членовете на 

комисията, както и със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП 

входящ регистър на офертите, с цел узнаване от тяхна страна на участниците, депозирали 

оферти за участие в процедурата в рамките на публично оповестения в Обявлението за 

обществена поръчка краен срок, а именно:  

№ по 

ред 
Наименование на участника 

Вх.№ на опаковката, дата и 

час на получаване 

1. „Интерхолд“ ЕООД, с ЕИК 202357469 
вх.№92-И-21/03.06.2019 г., в 

09:07 часа 
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След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 

на офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 

нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 

от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.   

I. След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно 

редовността на офертите, а именно всички оферти са представени в срок, в запечатани  

непрозрачни опаковки, които са с ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и 

отвори опаковките, съдържащи офертите на всеки един от участниците, по реда на тяхното 

постъпване:  

 

1. Оферта от „Интерхолд“ ЕООД, с вх.№ 92-И-21/03.06.2019 г., получена в 09:07 

часа: 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника, комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание 

чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането 

на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията 

на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в 

офертата плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение в 

цялост.  
 

2. Оферта от ДЗЗД „Архида Билдинг“, с вх.№92-Д-63/10.06.2019 г., получена в 

10:28 часа: 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника, комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание 

чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането 

на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията 

на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в 

офертата плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение в 

2. 

ДЗЗД „Архида Билдинг“ 

1. „Парсек Груп“ ЕООД, с ЕИК 203215490 

2. „Растер - Юг“ ООД, с ЕИК 020767877 

вх.№92-Д-63/10.06.2019 г., в 

10:28 часа 

3. 

ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“ 

1.„Бул Констръкшън“ ЕООД, с ЕИК 204884018 

2. „Тарктур“ ЕООД, с ЕИК 200183541 

вх.№92-О-164/10.06.2019 г., в 

13:39 часа 

4. 
„Инфракънстракшън“ ЕАД, с       

ЕИК  202603814 

вх.№ 92-И-24/10.06.2019 г., в 

16:30 часа 
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цялост. Представителят на участника „Интерхолд“ ЕООД подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Оферта от ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ Костенец“, с вх.№92-О-164/10.06.2019 г., 

получена в 13:39 часа: 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника,  комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание 

чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането 

на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията 

на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в 

офертата плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение в 

цялост. Представителят на участника „Интерхолд“ ЕООД подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

4. Оферта от Инфракънстракшън“ ЕАД, с вх.№92-И-24/10.06.2019 г., получена 

в 16:30 часа: 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща офертата на участника, комисията 

провери нейната окомплектованост и наличието на изискуемите документи на основание 

чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, включително и прилагането 

на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

След като констатира, че офертата на участника е подредена по указания от 

възложителя начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията 

на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, председателят на комисията 

оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с 

офертата на участника, след което трима нейни членове подписаха съдържащия се в 

офертата плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение в 

цялост. Представителят на участника „Интерхолд“ ЕООД подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

След приключване на гореописаните действия, приключи публичната част от 

работата на комисията и председателят и́ закри заседанието. 

 

*** 

II. Комисията продължи работа по същество в закрито заседание, като в 

съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка 

за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

възложителя, съответно извърши констатации за наличието, пълнотата и редовността на 

представените документи за допустимост, съобразно изискванията на документацията за 

участие в процедурата и ЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа с проверка на представените от участниците 

оферти. Комисията констатира следното: 

 

1. УЧАСТНИК № 1 „Интерхолд“ ЕООД, с ЕИК 202357469: 
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Дружеството се управлява и представлява от Десислав Генчев Герданов – 

едноличен собственик на капитала. Посоченото лице е това, което по силата на чл. 54,  

ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същото лице е подписало ЕЕДОП на 

дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 

от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

 

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва  подизпълнител. В тази 

връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участника ще 

изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета на 

поръчката. 

 Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника и/или подизпълнителя, както и изискванията, относно технически 

възможности и/или квалификация, които водят до основания за отстраняване. 

 

2. УЧАСТНИК № 2  ДЗЗД „Архида Билдинг“: 

Участникът е представил Договор от 28.08.2017 г. за учредяване на ДЗЗД „Архида 

Билдинг“ и Анекс от 06.06.2019 г., видно от които: 

Обединението се представлява от Бончо Димов Бончев, управител на „Парсук 

Груп“ ЕООД – упълномощени заедно съгласно цитирания договор (т. 2.2 от цитирания 

Анекс). Дружеството е съставено от следните партньори: 

- „РАСТЕР-ЮГ“ ООД, с ЕИК 020767877, с управители Антон Христов Муртов и 

Радослав Василев Костов. Лицата са тези, които по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП 

следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същите лица са подписали 

ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по    

чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от 

процедурата.  

- „ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, с ЕИК 203215490, с управител Бончо Димов Бонев. 

Лицето е това, което по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същото лице е подписало ЕЕДОП на 

дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 

от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

А) Участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява 

обединението за целите на настоящата поръчка - „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, съгласно   

т. 2.2. от цитирания Анекс. 

Б) Разпределението на отговорностите в обединението: т. 4.2 – т. 4.10 от Анекса; 

В) Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението: т. 3.1 и т. 3.2 от 

Анекса. 

- Делът на „РАСТЕР-ЮГ“ ООД в поръчката е 50% (т. 3.2 от Анекса), като видът 

на разпределените дейности за дружеството е доставка на продукти, материали и 

оборудване; строителство на обекта и гаранционна поддръжка; 

- Делът на „ПАРСУК ГРУП” ЕООД в поръчката е 50%, (т. 3.1. от Анекса), като 

видът на разпределените дейности за дружеството е доставка на продукти, материали и 

оборудване; строителство на обекта и гаранционна поддръжка; координация на 

дейностите на поръчката и комуникация с възложителя. 

Г) Уговорена солидарна отговорност – т. 4.1. от Анекса. 

  

 Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника и/или подизпълнителя, както и изискванията, относно технически 

възможности и/или квалификация, които водят до основания за отстраняване. 
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3. УЧАСТНИК № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ КОСТЕНЕЦ“: 

 

Участникът е представил Договор от 15.05.2019 г. за учредяване на 

ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ КОСТЕНЕЦ“, видно от който: 

Обединението се представлява от Валентина Радославова Младенова – 

упълномощен съгласно цитирания договор (чл. 4, ал. 1). Дружеството е съставено от 

следните партньори: 

- „БУЛ КОНСТРЪКШЪН” ЕООД, ЕИК 204884018, с управител Валентина 

Радославова Младенова.  Посоченото лице е това, което по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същото лице е 

подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за 

отстраняване/изключване от процедурата.  

- „ТАРКТУР“ ЕООД, ЕИК 200183541, с управители Иглика Иванова. Посоченото 

лице е това, което по силата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП следва да декларира 

обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за 

отстраняване/изключване от процедурата. Същото лице е подписало ЕЕДОП на 

дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 

от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата. 

А) Участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява 

обединението за целите на настоящата поръчка - „БУЛ КОНСТРЪКШЪН” ЕООД, 

съгласно чл. 4, ал. 2 от Договора за обединение. 

Б) Разпределението на отговорностите в обединението: чл. 12 – чл. 14 от Договора 

за обединение; 

В) Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението: чл. 7 – чл. 15 от 

Договора за обединение. 

- Делът на „ БУЛ КОНСТРЪКШЪН” ЕООД в поръчката е 50% (чл. 15, ал. 2 от 

Договора за обединение), като видът (чл. 7) на разпределените дейности за дружеството 

е: 

- Строително-монтажни дейности на улично платно и прилежащи тротоари и 

бордюри по ул. „Езерище“, с. Костенец; 

- Доставка на всички строителни материали и продукти, необходими за 

изпълнение на поръчката; 

- Дейностите по подготовка на необходимата техническа документация посочена 

в изискванията на Възложителя, както и приложенията към нея, като ще предостави при 

необходимост и административна помощ (администриране и архивиране на 

документацията) за цялостното изпълнение на проекта 

- Делът на „ТАРКТУР“ ЕООД в поръчката е 50%, (чл. 15, ал. 2 от Договора за 

обединението ), като видът (чл. 7) на разпределените дейности за дружеството е: 

- Строително-монтажни дейности на водопровод по ул. „Езерище, с. Костенец; 

- Строително-монтажни дейности на улично платно и прилежащи тротоари и 

бордюри по ул. „Езерище“, с. Костенец; 

Г) Уговорена солидарна отговорност – чл. 14, ал. 11 от Договора за обединение. 

 

  Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника и/или подизпълнителя, както и изискванията, относно технически 

възможности и/или квалификация, които водят до основания за отстраняване. 

 

 

4. УЧАСТНИК № 4 „Инфракънстракшън“ ЕАД, с ЕИК 202603814: 

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:  

Антон Кръстев Христов, Камелия Генадиева Василева и Ани Христова Енчева. 
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Изпълнителен директор на дружеството е Антон Кръстев Христов. Трите лица  са тези, 

които по силата на чл. 54, ал. 2 от ППЗЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП 

следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Същите лица са подписали 

ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по    

чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от 

процедурата. 

 

Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника и/или подизпълнителя, както и изискванията, относно 

технически възможности и/или квалификация, които водят до основания за 

отстраняване. 

 

С извършване на описаните действия комисията приключи работа. 

 

*        *        * 

 
Комисията продължи своята работа по разглеждането, оценяването и класирането 

на офертата в процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

 

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения.  

 

I. Преценка за съответствие на техническите предложения на участниците с 

изискванията на Възложителя: 

 

Комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за 

съответствие на техническите предложения на участниците с предварително обявените 

условия на Възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка 

и останалите условия, заложени в документацията. 

Преди да пристъпи към оценяване на офертата по заложения показател за оценка – 

оптимално съотношение качество/цена, Комисията проверява дали представените 

предложения съдържа всички необходими документи, изготвени ли са по образец, 

извършен ли е оглед на място за запознаване с условията на поръчката, съгласно Регистъра 

за извършени огледи на Възложителя, и дали предложенията за изпълнение отговарят на 

изискванията на Възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация, 

обезпечава ли качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. 

Извърши се преглед на Регистъра на заинтересованите лица, извършили запознаване 

с условията за изпълнение на място (оглед) в срока за получаване на оферти в процедурата 

за обществена поръчка. Установи се, че представител на „Тарктур“ ЕООД – съдружник в 

Обединение „ТБ КОСТЕНЕЦ“ е извършил оглед на 06.06.2019 г. в присъствието на 

представител на Възложителя. Останалите участници не са изпълнили изискването на 

Възложителя. 

Съгласно указанията на Възложителя, участник, който не е вписан в специалния 

регистър на Община Костенец за извършен оглед на място – запознаване с условията за 

изпълнение на място, въпреки, че е декларирал това в образеца на Техническо 

предложение, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП. Участниците 

„Интерхолд“ ЕООД, ДЗЗД „Архида Билдинг“ и „Инфракънстракшън“ ЕАД не са 

извършили оглед на място и не са вписани в регистъра на Възложителя. С оглед това 

обстоятелство, същите се отстраняват на посоченото основание. 
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Кратко описание на техническото предложение на 

Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ КОСТЕНЕЦ” 

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, 

Предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за проектиране и строителство 

и Диаграма на работната ръка. 

Съгласно представеното Техническото предложение – Образец № 3 участникът е 

оферирал следния срок за изпълнение на поръчката:  

 Срок за изпълнение на поръчката 150 (сто и петдесет) календарни дни за 

изпълнение на строително-монтажните работи. 

Кратко описание на предложението: 

Изложението на цялостния подход за изпълнение на обекта съдържа 

следните елементи по отношение на показател „Концепция за изпълнение“ – КИ: 

Минимално изискуемите елементи: 

 Участникът е представил организационна схема на изпълнението на поръчката, 

като е посочил длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, както и 

ключовия персонал, участващ в изпълнението на дейностите. 

 

 Разписано е Предложение за проектиране и строителство, включващо генерален 

подход и методология за изпълнение на дейностите и описание на работните методи за 

проектиране и изпълнение на основните строителни и монтажни работи, отчитайки 

времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, 

завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, 

техническата документация и предложения линеен график за изпълнение. Направено е 

описание на необходимите материали, механизация и оборудване и човешки ресурс. 

 

 Приложен е линеен график, който представя работната програма за 

изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията 

и Договора. В него са прецизирани отделните дейности и е съобразен с технологичната 

последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Календарният 

план показва последователността, продължителността и разпределението във времето на 

етапите от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни 

дейности, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи, 

необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на работите и изпитванията.  

Линейният график съдържа информация за отделните дейности, продължителност, 

предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и 

механизация, начален и краен ден за всяка дейност. Видна е последователността и 

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на 

предложения срок. Приложена е и Диаграма на работната ръка. 

Графикът показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, 

както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, 

техническата документация и предложените ресурси. 

Той е в съответствие с декларираната организация на работа и техническото 

оборудване за изпълнение на поръчката. 

Между представения линеен график, диаграмата на работната ръка и останалите 

части на техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение 

на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график. 

 

 Разписани са и мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното 

напрежение, като е обърнато внимание на: 

- Съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство 

по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве; 



  8 
 

- Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, 

оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и 

излишни земни маси; 

- Опазване и възстановяване на нарушени зелени терени; 

- Почистване на строителната площадка и оросяване срещу запрашаване; 

- Подходящо обезопасяване и сигнализиране на строителната площадка в т.ч. 

осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци; 

- Предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на 

причиняваните неудобства и затруднения. 

 

Мотиви за оценка на техническото предложение на Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ 

„ТБ КОСТЕНЕЦ” 

 

На база на горните констатации и възприетата методика за комплексна 

оценка от Възложителя, Комисията присъжда на участника 10 точки. 

Комисията констатира, че по отношение на техническото предложение са 

налице следните условия, надграждащи офертата: 

 Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и 

изразяващи се в: разпределение във времето на работните звена, както и индивидуалните 

експерти и работници за изпълнение на предвидените дейности, като са дефинирани 

състава и квалификацията им и са посочени конкретните задължения, които същите ще 

изпълняват съобразно планираните за изпълнение от тях дейности. 

 

 Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и 

изразяващи се в: организация за съставяне на необходимите документи за изпълнение 

предмета на поръчката, подлежащи на изготвяне от страна на изпълнителя, като е 

посочено съдържанието им, основания за тяхното съставяне, мерки за навременно 

изпълнение, отговорен служител за изпълнение на дейността и отговорни лица за 

удостоверяването им. 

 

 Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и 

изразяващи се в: организация на доставката на материали, необходими за изпълнение на 

строежа. Посочени са конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на 

необходими материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и 

съответствие на доставяните материали с предвидените за използване такива. За всяка 

една от мерките е посочено същност и обхват, конкретни дейности, които се предвиждат 

за изпълнението й, конкретния експерт и/или служител, ангажиран с прякото й 

изпълнение. Мерките са съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението 

им в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и 

съответствието на материалите. 

 

 Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и 

изразяващи се в: конкретни действия, които се предвиждат за изпълнението на всяка една 

от предложените мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното 

напрежение, в това число конкретния служител ангажиран с прякото им изпълнение, както 

и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират 

изпълнението на мярката и начина им на взаимодействие с контролирания служител. 
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Мерките са съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението 

им. 

 

 Предложената концепция за изпълнение съдържа характеристики, гарантиращи 

навременното и качествено изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и 

изразяващи се в: организация за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на 

качеството по време на изпълнение на проектирането и строителството. Направено е 

предложение с мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора. 

Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват 

на мярката; описание на контролните действия, които ще се извършват при нейното 

прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнението на 

тези дейности; описание на отделните техни задължение, свързани с дейностите по 

конкретната мярка. Мерките са съпроводени и от описание на очакваното въздействие и 

резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. 

На база на горните констатации и възприетата методика за комплексна 

оценка от Възложителя, Комисията присъжда на участника общо 60 точки по 

показател Концепция за изпълнение – КИ, защото отговаря на условията за оценка 

от 10 точки и в нея се установи кумулативното наличие на всички пет от 

обстоятелствата, обосноваващи по-високо качество на изпълнение. 

 

С това действията на Комисията разглеждане и оценка на предложенията за 

изпълнение приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните 

членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано. 

 Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1. Комисията, назначена със Заповед №РД-04-230/11.06.2019 г. единодушно гласува 

да допусне до отваряне на ценовото му предложение Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ТБ 

КОСТЕНЕЦ“. 

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 

15.08.2019 г., в 10:15 часа. 

 

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Костенец, 

съгласно изискванията на документацията за участие.  

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

07.08.2019 г., както следва: 
  

Председател:  

Георги Янакиев ........./п/................  
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Членове: 

1. инж. Анна Чукова ....../п/................ 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

2. Виолетка Нейчева ......../п/............. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

3. инж. Грета Георгиева ......./п/................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

4. Зорница Бошнакова ............./п/................ 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


