
ПРОТОКОЛ №2 
 

Днес, 09.10.2019 г., в 09.00 часа, комисията, назначена със Заповед №РД-04-423 от 

26.09.2019 г. на Кмета на община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за разглеждане, оценка и класиране 

на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: 

„Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, открита с Решение 

номер №РД-04-344/19.08.2019 г. на кмета на община Костенец, състав: 

            Председател: 

Георги Янакиев – секретар на Община Костенец 

Членове: 

1. инж. Анна Красимирова Чукова – главен инженер на община Костенец;   

2. Румен Николов Донкин – старши експерт „Счетоводител”. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 54, 

ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 2 

(двама). 

2. Участници, представили допълнително документи – 2 (двама), както следва: 

 „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД  

 „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД  

3. Допълнително представените документи от „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД, 

с входящ №92-М-11/08.10.2019 г. на Община Костенец и „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ 

ЕАД, с входящ №92-И-44/07.10.2019 г. на Община Костенец са постъпили в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от датата на получаване на предходния протокол от 

участниците. 

 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД, притежава внедрени системи за 

управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 съгласно изискванията на т. 

2.4.3. от Документацията за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Представени са всички изискващи се документи и те са редовни от 

формална страна. 

„МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД, продължава по-нататъшното си участие в 

процедурата и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде разгледана. 

 

2. „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, отговаря на поставеното минимално 

изискване по отношение на наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за 



дейност „Строителство“ съгласно т. 2.3.2. от Документацията за участие и провеждане на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Представени са всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, продължава по-нататъшното си участие 

в процедурата и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде 

разгледана. 

 

Комисията се събра на 22.10.2019 г., в 10:00 ч., в сградата на община Костенец, на 

закрито заседание свикано от председателя на комисията, със задача да продължи 

работата си по разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на 

улици в община Костенец“, както и да извърши подбор на участниците, да разгледа, 

оцени и класира представените от тях оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта им 

техническо предложение и проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им 

съгласно документацията и приложените към нея образци. 

Разглеждането и проверката се извършиха отново по реда на постъпване на 

офертите в деловодството на община Костенец. 

Комисията продължи своята работа, като извърши оценка на офертите по П2 

„Организация за качествено изпълнение на поръчката”. 
Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на Предложението 

за изпълнение на поръчката, предоставено от участника в неговата техническа оферта и 

изготвено съгласно Техническата спецификация и всички изисквания на възложителя 

съгласно документацията за участие. 

 

П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката” 
Макс.50 

точки 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

- Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  
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- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация при условие 

че са налични две от следните обстоятелства:  
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти /кой 

какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача*;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задължения/та 

на отговорния/те за изпълнението експерт/и; Участникът е показал 

разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизация по време на изпълнението на работите. Посочените от 

участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за 

изпълнение на поръчката и представения календарен линеен график;  

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и 

методи за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на всяка 

дейност от Техническата спецификация  

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата 

спецификация, като е участникът е включил допълнителна описателна 

част* към нея, която обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

40 



предложение на участника.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация при условие 

че са налични три от следните обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти /кой 

какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача*;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задължения/та 

на отговорния/те за изпълнението експерт/и; Участникът е показал 

разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизация по време на изпълнението на работите. Посочените от 

участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за 

изпълнение на поръчката и представения календарен линеен график;  

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и 

методи за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на всяка 

дейност от Техническата спецификация  

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата 

спецификация, като е участникът е включил допълнителна описателна 

част* към нея, която обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация при условие 

че са налични и четирите обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти /кой 

какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача*;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задължения/та 

на отговорния/те за изпълнението експерт/и; Участникът е показал 

разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизация по време на изпълнението на работите. Посочените от 

участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за 
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изпълнение на поръчката и представения календарен линеен график;  

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и 

методи за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на всяка 

дейност от Техническата спецификация  

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата 

спецификация, като е участникът е включил допълнителна описателна 

част* към нея, която обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката.  

 

I. ОФЕРТА НА „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД 

Участникът „Мегаинвест-холд“ ЕООД декларира срок за изпълнение на 

дейностите по строителството и работите, предмет на обществената поръчка 

от 418 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „Мегаинвест-холд“ ЕООД е със следното 

съдържание: 

Въведение; Описание на процесите и тяхната последователност; Организация на 

работа и структуриране на екипа; План за осигуряване на качеството на строителството;  

Линеен календарен график. 

2. „Мегаинвест-холд“ ЕООД получава по П2 „Организация за качествено 

изпълнение на поръчката” 40 точки поради следните мотиви: 

Участникът представя организация за изпълнение на строителството за всички 

дейности съгласно техническата спецификация като разделя изпълнението на поръчката 

условно на 4 основни етапа: Етап 1 - Подготвителни дейности и мероприятия – подходи, 

организация на трудовите ресурси, временно строителство, дейности по охрана на обекта 

и др. (стр. 12 - стр. 20); Етап 2 – Организация за изпълнение на СМР – описани са 

дейностите, необходимите човешки ресурси, технически средства и времетраене (стр. 20 

- стр. 53); Етап 3 – Завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация (стр. 54 – стр. 

57); Етап 4 - Гаранционно поддържане (стр. 57 – стр. 58); 

Участникът е описал техническите характеристики на всички подобекти, 

съгласно Техническата спецификация на Възложителя. В Раздел II на Техническото 

предложение е направено подробно описание относно организацията и мобилизацията 

на използваните от участника ресурси и подготовката на строителната площадка – 

организация на работа, подготвителни дейности и мероприятия. 

В Раздел III – Организация за изпълнение на строително – монтажните работи, 

Участникът представя организация за изпълнение на строителството за всички дейности 

като представя подробна технология за изпълнение на СМР, включваща конкретните 

дейности, човешки ресурс, технически средства и времетраене (стр. 20 – стр. 53). 

сроковете за изпълнение и необходимия ресурс – механизация и работници са посочени 

в графика за изпълнение. 

От стр. 58 до стр. 137 Участникът е направил подробно описание на стратегия и 

организация на изпълнението на строителството, която включва: 

 Времетраене и последователност на строителните процеси, дейности и 

човешки ресурс 

 Организация на работното място и работното време 

 Организационни мероприятия – организация на ключовия екип, 

включително отговорности и задължения на ръководния персонал, подчиненост, 

организационни връзки и взаимоотношения, отговорности; отговорности и задължения 

на изпълнителския екип – бригади на екипи, строителни работници/специалисти, 

шофьори, багеристи и машинисти на пътно-строителна механизация 

 Начини на осъществяване на комуникация с Възложителя и с другите 

участници в строителния процес – строителен надзор, инвеститорски контрол и др., 



както и комуникация в организацията на участника, които начини осигуряват 

ефективност и надеждност на комуникацията – подход на взаимодействие между 

членовете на строителния екип, описани са начините за осъществяване на комуникация с 

Възложителя 

 За всяка дейност е показано разпределението по експерти/кой какво ще 

изпълнява/ на ниво отделна задача – от стр. 86 до стр. 88 

 В раздел IV е описана системата за вътрешен контрол на организация на 

екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща всички участници в 

строителния процес, контрола върху изпълняването на ниво отделна задача, 

отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество с 

включени мерки и методи за контрол – от стр. 88 до стр. 110. От стр. 110 до стр. 117 

е направено описание на контрола върху изпълнението на ниво отделна задача, 

отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество 

 В раздел V е направено описание на действията на ръководния, експертния 

и трудовия ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; други 

организационни мерки на ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в 

изискванията ва Възложителя, които описваме като вид, обхват и съдържание и доказват, 

че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката 

– от стр. 117 до стр. 137. 

Последната част от Техническото предложение на участника за изпълнение на 

поръчката е Линеен календарен график, който прави подробна описателна част на 

дейностите, етапите, дефинирани от него. Участникът е представил към графика – за 

всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение / 

материали, механизация, работници/ и разпределението им по време. Посочените 

необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, 

съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и  

представения календарен линеен график. Представеният график е съобразен с 

технологичната последователност на всяко СМР, като се състои от два компонента: 

 Линеен календарен график по дни с описан необходимия експертен и 

трудов ресурс, необходим за изпълнението на всяка една задача по настоящето 

техническо приложение 

 График на механизацията с описана необходимата строителна техника за 

изпълнението на задачите по настоящето техническо предложение 

Липсва допълнителна описателна част към Техническата спецификация, която 

обосновава в логическа и взаимосвързана последователност предложената програма за 

изпълнение на поръчката. Не е направена взаимообвързаност за всеки описан срок от 

календарния линеен график с останалите дейности и етапи. 

Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на 

строително-монтажните работи – от стр. 137 до стр. 146, като са включени мероприятия 

за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда, третиране на отпадъчните 

вещества, план за управление опазването на околната среда и намаляване на 

затрудненията за хората живеещи в района на обекта с описание на екологичните 

аспекти, които трябва да бъдат подобрени – специфичните мерки, които се разглеждат и 

ползи, които трябва да се постигнат. В допълнение към Техническото предложение е 

направена оценка на риска с предложени мерки за въздействие, недопускане и 

преодоляване на последиците при настъпване на конкретни рискове – забавяне 

подписване на договора, неблагоприятни метеорологични условия, времеви фактори, 

качество на трудовия ресурс, безопасност на работното място и др. (стр. 147 – стр. 190). 

            Техническото предложение на Участника надгражда минималните изисквания от 

Възложителя и е надградено с всички 3 обстоятелства съгласно Методиката за оценка по 

П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”. 



II. ОФЕРТА НА „ИНФРАКЪНСТРЪКШЪН“ ЕАД  

Участникът „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД декларира срок за изпълнение 

на дейностите по строителството и работите, предмет на обществената 

поръчка от 325 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД е със 

следното съдържание: 

Т. 1. Организация на изпълнение на строителството съгласно техническата 

спецификация (стр. 4 – стр. 38); Т.3.2. Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора (стр. 117 – стр. 131); Т.4. Таблица с разпределени 

на ресурсите по дейности (стр. 132 – стр. 192); Т.5. Срокове за изпълнение на дейностите 

съгласно техническата спецификация (стр. 193 – стр. 217). Приложение № 2 Календарен 

линеен график (стр. 220 – стр. 315); 

2. „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД получава по П2 „Организация за 

качествено изпълнение на поръчката” 40 точки поради следните мотиви: 

В своето предложение за изпълнение на поръчката Участникът формулира 4 

основни етапа за изпълнение на строителството на обекта: Етап I - Подготовка за 

изпълнение на строително-монтажните работи; Етап II - Изпълнение на строително- 

монтажните работи, Етап III - Завършване на строителството и предаване на обекта на 

Възложителя; Етап IV - Гаранционно обслужване на строежа; 

Участникът представя организация за изпълнението на всички дейности, етапи и 

задачи за изпълнение на СМР съгласно техническата спецификация (стр. 3 - стр. 71), вкл. 

технология на строителството. 

В т.1.3.2. от предложението за изпълнение на поръчката е представен екип за 

изпълнение на поръчката. В Таблица 4 (стр. 132 – стр. 192) са описани отделните 

дейности и задачи, експертен персонал, работници, звено, материални ресурси, 

технически ресурси, а задачите и отговорностите на отделните експерти са показани 

в Таблица 1. 

Участникът представя календарен график в Т.5. (стр. 193 – стр. 217) Срокове за 

изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация от своето 

предложение за изпълнение за поръчката, в който е представено изпълнението на 

дейностите и задачите по конкретни дати, а след това в Приложение 2 Календарен 

линеен график представя последователността на дейностите и задачите, като спазва 

технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Техническата 

спецификация.  

От стр. 217 до стр. 219 е представена обяснителна част към календарния 

график. Обяснителната част обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката, която 

подробно е разписана в Техническото предложение на Участника.  

В календарния линеен график са описани отделните етапи, подробно описани от 

Участника в Техническото предложение (стр. 220 – стр. 315), тяхното начало и край, 

необходимите материали, механизация и работници, а конкретните задължения на 

експертите са разписани в Таблица 1. Посочените необходими ресурси, както и 

разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената 

организация за изпълнение на поръчката. 

В т.1.5. (стр. 101 – стр. 116) са предложени мерки за вътрешен контрол, за които е 

описано отделните експерти, ангажирани с изпълнение на поръчката какви дейности ще 

изпълняват, с които Участникът гарантира качественото изпълнение на заложените 

СМР. Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда (стр. 117 – стр. 131). 

Липсват механизми и методи за управление, наблюдение и контрол на всяка една 

дейност от Техническата спецификация. 

Техническото предложение на Участника надгражда минималните изисквания от 



Възложителя и е надградено с всички 3 обстоятелства съгласно Методиката за оценка по 

П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”. 

III.  ОФЕРТАТА НА „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД 

Участникът „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД декларира срок за изпълнение на 

дейностите по строителството и работите, предмет на обществената поръчка 

от 720 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД е със следното 

съдържание: 

Въведение; Т.1. Описание на процесите и тяхната последователност; Т.2. 

Организация на работа и структуриране на екипа; Т.3. План за осигуряване на качеството 

на строителството; Т.4.Линеен календарен график. 

2. „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД получава по П2 „Организация за качествено 

изпълнение на поръчката” 50 точки поради следните мотиви: 

Участникът представя организация за изпълнение на строителството за всички 

дейности съгласно техническата спецификация като разделя изпълнението на поръчката 

на 4 основни етапа: Етап 1 - Подготвителни работи, трасиране на обекта, временно 

строителство и временна организация на движението (стр. 4-стр.13); Етап 2 - Основно 

строителство (стр. 13 - стр. 271); Етап 3 - Приключване и демобилизация (стр. 271); Етап 

4 - Гаранционно поддържане (стр. 272); 

Участникът разделя първия етап на 18 задачи, като описва всяка една от тях. За 

всяка Дейност и задача от втория етап е направена матрица, в която е включена 

съответната дейност, вида задачи, направено е детайлно описание, описани са задачите 

на всеки експерт от ключовия екип по конкретни задачи съобразно техническата 

спецификация, и е изброена необходимата техника/механизация, която ще бъде 

използвана, както и човешките ресурси, които са необходими за изпълнение на 

дейността за всяка една от улиците по отделно (стр. 17 - стр. 292). За всяка една от 

улиците е направен анализ на съществуващото положение. 

В т. 2. Организация на работата и структуриране на екипа е направено подробно 

изложение каква е основната методология за изпълнение на поръчката, която включва 

организиране на доставките на материали и оборудване, провеждане на работни срещи 

на обекта и организация на работата. Във втората част (т. 2.) е направено описание на 

задълженията и отговорностите на всеки един от ключовите експерти, включени за 

изпълнение на обектите, предмет на поръчката. В третата част на т. 2. (т. 2.3.) е 

направено подробно разпределение на дейностите по етапи, което включва всички 

ключови моменти от изпълнението им. Участникът представя и начини за осъществяване 

на комуникация с Възложителя. 

Участникът предлага и план за осигуряване на качеството на строителството 

(стр. 301 - стр. 316)., в който включва обезпечаване с подходящи човешки ресурси, 

контрол на качеството на материалите, контрол върху транспортирането и 

съхранението на материалите, контрол при съхранение на документацията, контрол 

на качеството при изпълнение на СМР, механизъм за вътрешен контрол. Целият план е 

обвързан с комуникацията с Възложителя по отношение на направените предложения и 

гарантиране на качеството на изпълнение на СМР. Участникът предлага и гаранции за 

качество, съобразно собствена система за контрол. Направен е и подробен план за 

безопасност и здраве на строителния обект. 

Последната част от Техническото предложение на участника за изпълнение на 

поръчката е Линеен календарен график, който прави подробна описателна част на 

дейностите, етапите, дефинирани от него. Представеният график е съобразен с 

технологичната последователност на всяко СМР, като етап 2 е разделен на изпълнение 

на асфалто-бетонна настилка и тротоарна настилка. За всеки описан срок е направена 

взаимообвързаност с останалите дейности и етапи като срокове, както и са посочени 



кои членове на ключовия екип и общи работници, техника/механизация, ще бъдат 

включени. Така представената описателна част напълно представя обосновка за 

логическата последователност и взаимовръзката между отделните задачи. 

 

Техническото предложение на Участника отговаря напълно на поставените 

изисквания от Възложителя и е надградено с всички 4 обстоятелства съгласно 

Методиката за оценка по П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”. 

Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл. 57, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с пет гласа „за“ реши 

отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се 

извърши от 10:00 ч. на 29.10.2019 г. (сряда) в Заседателната зала в административната 

сграда на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул. "Иван Вазов" №2, ет.4.  

 

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки комисията изготви съобщение за датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите предложения, което публикува на 23.10.2019 г. на интернет адреса 

на Община Костенец, раздел „Профил на купувача“. 

Настоящият Протокол № 2 е съставен  и подписан на основание на чл. 103, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 54 от  Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки на 23.10.2019 г. в 10:00 часа. 

 

Протоколът е технически съставен на 23.10.2019 год. 
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