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ДОКЛАД 
                                                         по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

За резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №РД-05-234 от 

29.05.2018 г. на  кмета на Община Костенец за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на Изпълнител на 

строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 

0+000 до км. 9+000“, открита с Решение №РД-04-147/17.04.2018 г. на Възложителя. 

 

І етап 

На 29.05.2018 г., от 11:00 часа, на открито заседание в Община Костенец,                

гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, Сградата на Общинска администрация Костенец, 

Заседателна зала на Общински съвет – Костенец, ет. 4, се събра комисия в състав: 

Председател:  

Георги Янакиев  – секретар на община Костенец; 

Членове:  

 1. Анета Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 

  2. Мариета Дакова – началник отдел „Местни данъци и такси“;  

3.  Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“; 

4. инж. Иван Цупарски – външен експерт към АОП, специалност „Транспортно  

строителство“ уникален номер ВЕ-615, 

  със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за 

обществените поръчки с предмет: „Избор на Изпълнител на строително-монтажни 

работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ 

Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000“. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията.  

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе 

подписан от предаващото лице и председателят на комисията.  

Комисията констатира, че в Деловодството на община Костенец, за участие в 

процедурата са подадени общо 6 (шест) броя оферти. При приемане на офертите, същите 

са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Костенец, като върху 

опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.  

 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата 

за масово осведомяване. Присъства представител на участник в процедурата: Златина 

Иванова Кочева – упълномощен представител на „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик.  

 

Председателят на комисията оповести на участниците, че съгласно Регистъра на 

получените оферти са постъпили следните предложения за участие: 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив, с вх.№92-П-33 от 

28.05.2018 г. - 15.41 ч. 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София, с вх.№92-Д-75 от 28.05.2018 г. - 

15.43 ч., с участници в обединението „Трейс-София“ ЕАД и „ДК ИНФРА“ ООД. 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София, с вх.№92-Н-59 от 28.05.2018 г. 

- 16.03 ч. 
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Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София, с вх.№92-П-34 от  28.05.2018 г. - 

16.13 ч. 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик, с вх.№92-П-35 от 28.05.2018 г. 

- 17.00 ч. 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София, с вх.№92-Д-76 от 

28.05.2018 г. - 17.00 ч., с участници в обединението „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД и „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД. 

 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 

участници, членовете на комисията на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, попълниха 

декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки 

участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и 

проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно 

спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника.  

 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника.  

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника.  

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 
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отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника.  

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията и присъстващия представител на участниците, 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника.  

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 приключи публичното заседание на 

комисията по отваряне на офертите. 

Комисията взе Решение да продължи своята работа на закрити заседания в Община 

Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, Сградата на Общинска администрация 

Костенец, Заседателна зала на Общински съвет, ет. 4, в което да пристъпи към 

разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите 

за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия. 

 

ІІ етап 

В закрити заседания, проведени на определеното място на 06.06.2018 г.,    

14.06.2018 г., 19.06.2018 г., 29.06.2018 г., 03.07.2018 г. и 10.07.2018 г., Комисията 

пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично състояние 

и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя 

условия. 

 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 
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Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

1. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по 

отношение на изпълнени строителни дейности от конкретен вид, участника е посочил два 

изпълнени обекта. И двата посочени обекта, не отговарят на изискванията на 

възложителя, посочени в указанията за участие.  

Съгласно изискванията на възложителя посочени в т.5 от указанията: 

……… 

!!! Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 

предаване и приемане на строежа от Възложителя.  

  !!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира 

съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на 

изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 

професионални способности“, поле първо, респ. т. 1а) от ЕЕДОП (в зависимост от 

формата, в който се подава ЕЕДОП), като за всяко, посочено като изпълнено от него 

строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, които 

са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на 

обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило 

строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените 

строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните 

дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за 

установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството).   

 !!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 

се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които 

може да представи съответните доказателства.  

В конкретният случай в представеният ЕЕДОП на участника няма посочени актове 

за установяване годността на извършеното строителство, така както е изискването на 

възложителя.  

На следващо място, като получател на изпълнените строителни дейности е 

посочено търговско дружество „ГАЛИНИ-Н“ ЕООД. Видно от посочените обекти 

възложител по тях може да бъде единствено държавната администрация.   

2. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ описаният 

от участника ръководен екип не отговаря на изискванията на възложителя посочени в         

т. 5.2 от документацията за участие, както следва: 

2.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Ръководител 

проект“: 

От декларираното в ЕЕДОП не става видно, дали посоченото за позицията лице 

притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му специалност. 

Изискването на възложителя е да се посочи номер и дата на издаденият документ за 

завършено образование. 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Ръководител проект 

да има опит като ръководител на обект или ръководител на екип на минимум 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 
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реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за 

позицията не притежава подобен опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

2.2 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Технически 

ръководител“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Технически 

ръководител“ да има опит като, има опит като технически ръководител на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. 

От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава подобен 

опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

2.3 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността - Експерт по 

част „Конструкции”: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Експерт по част 

„Конструкции” да има опит като, експерт по част „Конструкции“ на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътни съоръжения по смисъла на Раздел 2, чл. 11 

от „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ. 

От посочените обекти за експерта по част конструкции не става ясно, дали същият е 

работил по част конструкции на посочените обекти.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 

конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 

предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  
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2.4 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

2.5 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“ да има опит като координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 

изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията 

към тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава 

подобен опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

3. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел Г : „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ по отношение на описаните системи за осигуряване на качество 

и екологично управление участника не е посочил обхвата на посочените системи. 

Горното затруднява преценката дали участника отговаря на изискването на възложителя, 

по отношение обхват на посочените системи. 

4. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„Трейс-София“ ЕАД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ по отношение на изпълнени строителни дейности от 

конкретен вид, участника в обединението е посочил два изпълнени обекта. И двата 

посочени обекта, не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията за 

участие.  

  Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 5 от указанията: 

……… 

!!! Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за 

предаване и приемане на строежа от Възложителя.  
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  !!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира 

съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на 

изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 

професионални способности“, поле първо, респ. т. 1а) от ЕЕДОП (в зависимост от 

формата, в който се подава ЕЕДОП), като за всяко, посочено като изпълнено от него 

строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи, които 

са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на 

обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило 

строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените 

строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните 

дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за 

установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството).   

!!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 

се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които 

може да представи съответните доказателства.  

В конкретният случай в представеният ЕЕДОП на участника в обединението няма 

посочени актове за установяване годността на извършеното строителство, така както е 

изискването на възложителя.  

На следващо място, като получател на изпълнените строителни дейности е 

посочено търговско дружество „ГАЛИНИ-Н“ ЕООД. Видно от посочените обекти 

възложител по тях може да бъде единствено държавната администрация.   

5. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„Трейс-София“ ЕАД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ описаният от участника ръководен екип не отговаря на 

изискванията на възложителя посочени в т.5.2 от документацията за участие, както 

следва: 

5.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – Ръководител 

проект: 

От декларираното в ЕЕДОП не става видно, дали посоченото за позицията лице 

притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му специалност. 

Изискването на възложителя е да се посочи номер и дата на издаденият документ за 

завършено образование. 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Ръководител проект 

да има опит като ръководител на обект или ръководител на екип на минимум 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за 

позицията не притежава подобен опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Ръководител проект не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  
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5.2 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Технически 

ръководител“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Технически 

ръководител“ да има опит като, има опит като технически ръководител на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и съоръженията към тях. 

От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава подобен 

опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Технически ръководител“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

5.3 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността - Експерт по 

част „Конструкции”: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – Експерт по част 

„Конструкции” да има опит като, експерт по част „Конструкции“ на поне 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътни съоръжения по смисъла на Раздел 2, чл. 11 

от „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ. 

От посочените обекти за експерта по част конструкции не става ясно, дали същият е 

работил по част конструкции на посочените обекти.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – Експерт по част „Конструкции” 

не е записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и 

конкретните актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, 

предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

5.4 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Контрол по качеството“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  



- 9  -  

 

5.5 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“: 

Възложителя е поставил изискване за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“ да има опит като координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 

изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията 

към тях. От декларираното е видно, че посоченото лице за позицията не притежава 

подобен опит.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано в какво правоотношение е с участника.  

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната 

професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 

изпълнявани функции, работодател; 

За лицето предложено за заемане на длъжността – „Безопасност и здраве“ не е 

записано - специфичен професионален опит - посочване на строежа/жите и конкретните 

актове, с които е разрешено ползването им/въведени са в експлоатация, предмета и 

обхвата на изпълнените от лицето експертни дейности.  

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

Участника не е представил цифрово подписан ЕЕДОП.  

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 

заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски 

документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, 

независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Горните изисквания са въведени и в указанията за участие в обществената поръчка.  
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Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

1. Съгласно изискванията на възложителя при участия на неперсонифицирани лица 

(Обединения) споразумението, респективно – съответния документ за създаване на 

Обединението за участие в процедурата (или допълнително споразумение към предходен 

договор, с който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано Обединение), 

следва да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му да се съдържа 

идентифициране на: (1) партньорите в него, с пълните им юридически наименования и 

регистрационни данни (ЕИК, БУЛСТАТ и др.) - в случай, че са юридически лица, или с 

личните им данни, ако партньор/и е/са физическо/и лице/а; (2) представляващият 

Обединението; (3) Възложителят; (4) процедурата, за участие в която са се обединили 

партньорите. В конкретният случай при извършена справка в Търговският регистър при 

Агенцията по вписванията се установи, че посоченият в споразумението за създаване на 

обединение ЕИК за партньора в обединението „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД не 

съответства на същият търговец, а е на съвсем друг търговец.  

2. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част II: 

„Информация за  икономическия оператор“, раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти“ участника е отговорил положително в 

смисъл, че ще използва капацитета на трети лица. Видно от представената информация в 

ЕЕДОП не става, ясно на какви трети лица, участничката ще ползва капацитета. Няма и 

представени ЕЕДОП-и от трети лица.  

3. Видно от  информацията в представеният ЕЕДОП на участника, същият не е 

декларирал критерият, свързан с икономическото и финансово състояние, не е 

деклариран реализираният през последните 3 (три) приключени финансови години, в 

зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на не по-малко от 5 600 000 

лв. (пет милиона и шестстотин хиляди лева).   

4. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV 

„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ описаният 

от участника ръководен екип не отговаря на изискванията на възложителя посочени в 

т.5.2 от документацията за участие, както следва: 

4.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане на 

длъжността – „Контрол по качеството“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията 

към тях. 

4.2 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане на 

длъжността – „Безопасност и здраве“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията 

към тях. 
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5. При извършената проверка на ЕЕДОП на участника в обединението  

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД се установи, че същият е подписан единствено от 

Изпълнителният директор на дружеството. Видно от Търговският регистър при 

Агенцията по вписванията дружеството е с едностепенна система на управление - съвет 

на директорите състоящ се от трима представители. Съгласно изискванията на закона и 

тези на възложителя основанията за отстраняване, изброени в т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. от 

документацията се отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на 

неговите управителни и надзорни органи, които лица, съгласно 

правно-организационната форма на Участника, са както следва:  

……… 

г.) при акционерно дружество – членовете на Управителния съвет, членовете на 

Надзорния съвет – при двустепенна система на управление, респ. - членовете на Съвета 

на  директорите при едностепенна система на управление (лицата по чл. 241, ал. 1,  чл. 

242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ); 

Представеният ЕЕДОП на участника не е подписан от останалите двама членове на 

съвета на директорите.  

6. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически 

и професионални способности“ описаният от участника ръководен екип не отговаря на 

изискванията на възложителя посочени в т. 5.2 от документацията за участие, както 

следва: 

6.1 По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Контрол по 

качеството“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане на 

длъжността – „Контрол по качеството“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията 

към тях. 

7. Видно от информацията в представеният ЕЕДОП на участника в обединението  

„ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ описаният от участника ръководен екип не отговаря на 

изискванията на възложителя посочени в т.5.2 от документацията за участие, както 

следва: 

По отношение на предложеното лице за заемане на длъжността – „Безопасност и 

здраве“: 

От описаният специфичен професионален опит за лицето предложено за заемане на 

длъжността – „Безопасност и здраве“ не се установява изпълнение на изискването на 

възложителя, а именно да притежава опит в осъществяването на контрол на качеството 

при изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен 

ремонт на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и съоръженията 

към тях. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпрати Протокол №1 на всеки 

един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” и определи 

срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за 

представянето документи за отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има 

такива. 
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Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, можеха да представят нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация можеше да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 Допълнителните документи следваше да се представят в запечатан, непрозрачен 

плик, с надпис: „Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по 

реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на Изпълнител на строително 

– монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 

1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000” и 

изписано наименованието на участника, съгласно указанията за обществената поръчка. 

Допълнително изисканите документи трябваше се представят в деловодството на 

Общинска администрация – Костенец, на адрес: гр. Костенец, п.к.2030, ул. „Иван Вазов” 

№2. 

 

Комисията възложи на Председателя на комисията да организира изпращането на 

Протокол №1 до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в ЗОП. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 18.07.2018 г. в          

16.00 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо 

заседание на комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

ІІІ етап 

На 01.08.2018 год., от 11:00 часа, на закрито заседание в Община Костенец,        

гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, Сградата на Общинска администрация Костенец, 

Заседателна зала на Общински съвет, ет. 4, се събра комисия в състав: 

Председател:  

Георги Янакиев  – секретар на община Костенец; 

Членове:  

 1. Анета Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 

  2. Мариета Дакова – началник отдел „Местни данъци и такси“; 

 3. Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“;  

4. инж. Иван Цупарски – външен експерт към АОП, специалност „Транспортно 

строителство“, уникален номер ВЕ-615. 

 

В изпълнение решенията по Протокол №1 от работата на комисията от       

18.07.2018 г. и в изпълнение разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол №1 бе 

публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на     

19.07.2018 г. Копие от протокола бе изпратен на всички участници и е получен от тях 

видно доказателствата към процедурата.  

 

В указаният в Протокол №1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на 

община Костенец са постъпили пликове с допълнителни документи на участници от 

които са изисквани такива, както следва: 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София, с документи постъпили на 

27.07.2018 г., с вх. № 92-Д-75.     

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик, с документи  постъпили 

на 23.07.2018 г., с вх. № 92-П-35. 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София, с документи  

постъпили на 27.07.2018 г., с вх. № 92-Д-76. 
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В хода на работата на комисията бе установено следното: 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София в част IV „Критерии за подбор“, 

раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на изпълнени 

строителни дейности от конкретен вид в който е посочена информация за изпълнена 

строителна дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка, съгласно изискванията на възложителя. 

2. ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София в част IV „Критерии за подбор“, 

раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на ръководният 

екип за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.  

3. ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София в част IV „Критерии за подбор“, б. Г  

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, на 

който е посочена информация и за номера и обхвата на сертификатите за внедрени 

система за управление на качеството, съгласно изискванията на възложителя. 

4. ЕЕДОП на „ТРЕЙС СОФИЯ“ ЕАД, гр. София в част IV „Критерии за подбор“,  

раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на изпълнени 

строителни дейности от конкретен вид в който е посочена информация за изпълнена 

строителна дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка, съгласно изискванията на възложителя. 

5. ЕЕДОП на „ТРЕЙС СОФИЯ“ ЕАД, гр. София в част IV „Критерии за подбор“,  

раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на ръководният 

екип за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно прие, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

ЕЕДОП на участника. 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно прие, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 
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Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Опис на представените документи. 

2. Споразумение за създаване на обединение с отразени корекции във връзка с  

констатирани несъответствия от комисията по протокол №1. 

3. ЕЕДОП на ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София в част  II:  „Информация  

за  икономическия оператор“, раздел В „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти“, като участника е отговорил отрицателно на въпроса.  

4. ЕЕДОП на ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София в част IV „Критерии за 

подбор“, Б: „Икономическо и финансово състояние“  по отношение на реализираният 

през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която 

е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, в размер на не по-малко от 5 600 000 лв. (пет милиона и шестстотин 

хиляди лева). 

5. ЕЕДОП на ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София в част IV „Критерии за 

подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на 

ръководният екип за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя. 

6. ЕЕДОП на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, гр. София подписан от тримата  

членове на съвета на директорите на дружеството. 

7. ЕЕДОП на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр. София в част IV „Критерии за  

подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на 

ръководният екип за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя. 

8. ЕЕДОП на „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. София в част IV „Критерии за  

подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по отношение на 

ръководният екип за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя. 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически 

и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно прие, че документите на участника 

съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите 

предложения следните участници: 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

 

ІV етап 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и 

провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа 

на комисията бе установено следното: 
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Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката комисията констатира: 

Представено е подписано от Управител на „Пътинженеринг” ЕООД предложение 

за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя със срок за изпълнение 208 

(двеста и осем) календарни дни и с описани гаранционни срокове за изпълнение на 

СМР и съоръженията. 

В предложението за изпълнение на поръчката са предложени гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР и съоръженията както следва: 

- за възстановени строителни конструкции на съоръженията – 8 години; 

- за съоръжения на автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели) при 

основен ремонт и рехабилитация – 8 години; 

- за основен ремонт и рехабилитация на пътища – 2 години; 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 2 години. 

Така предложените гаранционни срокове и срок за изпълнение напълно отговарят 

на изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на 

обществената поръчка. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок 

на валидност на офертата (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), 

Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

(Образец № 5 от документацията за обществената поръчка). 

1. Организационно-техническа част. 

Направено е правилно описание на предмета на поръчката с включено изпълнение 

на строително-монтажни работи по трите подобекта, което съвпада с това посочено в ТС 

и документацията към обекта. 

При описване на основната цел за изпълнение на обекта на стр.39-40 посочените 

дейности принципно са правилни, но не показват последователност на процесите 

обвързани технологично а е само изброяване на обобщени видове работи. В описаните 

работи липсват основни дейности като изграждане на трошенокаменна основа, Направа 

на банкети и др. В асфалтовите работи липсва изграждането на основен пласт – 

битумизирана основа. 

При направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката са 

разгледани всички видови СМР съгласно КС с въвеждане и поддържане ВОД.  

Предложени са три етапа за реализиране на поръчката: Подготвителен етап, Етап 

на изпълнение на СМР и Етап на предаване на обекта.  

Подготвителния етап с продължителност 3 (три) календарни дни - обхваща 

дейности по подписване на протокол обр.2а, мобилизация на ресурсите, подготвителни 

дейности и изграждане на временно строителство. 

Вторият етап е свързан с изпълнение на строителните работи при ВОД с 

продължителност 203 (двеста и три) календарни дни. В таблична форма са показани 

всички видове СМР съгласно КС, като са показани начало, край и продължителност и 

екипа който ще изпълни съответната работа. За целия обем от работа са разчетени общо 2 

екипа. Третия етап е с продължителност 2 (два) календарни дни с предвидени работи по 

предаване на обекта. Записани са съответния брой работни дни за всеки един от 

гореописаните етапи. 

Направено е описание на технологичния подход за изпълнение на обекта с 

последователност на изпълнение на основните видове работи. Описани са дейности по 

мобилизация и подготовка, временно строителство, доставка материали, изпълнение 

СМР, изпитвания, демобилизация и премахване на временното строителство, изготвяне 

на екзекутивна документация и подписване протокол обр. 15.   
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ВОБД е принципен с общи постановки съгласно Наредба 3/16.08.2010 г. Няма 

приложени схеми за ВОБД. Не е посочено начина на изпълнение на СМР – с или без 

отбиване на движението. Описанието за съгласуване, монтиране и въвеждане са верни. 

ВОБД е принципна – не е конкретизирана за настоящата поръчка. Добре е описано 

въвеждане и контрол от техн. ръководител на Екип 1 и първоначален, заключителен и 

внезапен контрол при временна организация на движение.  

Начин на изпълнение на СМР е разгледан с общо приложение за осигуряване изпълнение 

на дейностите и основни нормативни изисквания. Мерките за предварително 

информиране на обществеността са посочени с обхват и текущо прилагане. 

Разполагането на информационни табели, схеми на ВОБД е един от начините за 

информиране.  

Обходните маршрути са обосновани – за избягване на негативно социално 

въздействие – и законосъобразно – съгласно ВОБД и ЗУТ. Посочените схеми очертават 

ясно маршрутите. Същите са приемливи. 

Възпрепятстване на паркирането, затруднение в транспортния трафик вследствие 

на придвижване на транспортна техника са посочени с предвидени дейности и прогнозна 

ефективност. 

Технологиите за изпълнение на основни видове СМР са посочени за всички 

работи съгласно КС. 

Земните работи – изкопи и насипи са посочени с принципни технологии, но същите са 

приложими към конкретния обект. Изграждането на основа от трошен камък е рамкирана 

само, без конкретни действия.  

Нивелетното фрезоване е показано, защо се изпълнява и с какви машини. Не е 

достатъчно да се запише, че се изпълнява по технологичен проект. 

Неточност има и при направата на първи битумен разлив. На стр. 81 е записано, че 

битумния материал за този разлив е битумна емулсия. Съгласно ТС 2014 на АПИ 

(цитирано от участника) – материала за този разлив трябва да бъде разреден битум.  

Напраната на кръпки е с принципно правилна технология, но не е съобразена с 

изискванията на конкретния обект. Съгласно записа на стр. 83 за този вид работа 

кръпките се изпълняват с плътен асфалтобетон, а съгласно проекта те са с биндер и 

емулсия. За този вид работа няма посочено как ще бъде изпълнено полагането. 

Посоченото уплътняване с гладки бандажни и гумени валяци е неприложимо за кръпки с 

ограничена ширина. Класическите полагания на различните видове пластове е посочено 

общо. Би следвало да бъде направено разграничение в производството на тези смеси, тъй 

като за полагане на плътна асфалтова смес има специфични изисквания. Доставката на 

асфалтовата смес е само рамкирана. Полагането е разграничено със стоманена струна и 9 

метрова греда, без да се конкретизира за кои пластове се отнася. Полагането е обобщено 

за асфалтови смеси общо, а не по пластове. 

Хоризонталната маркировка е само рамкирана без конкретна технология на 

изпълнение и машини. 

Няма предвидени технологии за основни видове СМР – направа на банкети, 

направа на тръбна мрежа за широколентов интернет, както и ремонтни работи по двете 

съоръжения. 

Мерките за работа при неблагоприятни климатични условия са с описание на 

неблагоприятните атмосферни влияния. Въз основа на тях са планирани мероприятия, 

които да позволят на екипите да продължат изпълнението на предвидените СМР. Тези 

мероприятия са свързани със защита на работниците и с използване на добавки към 

производството на материалите, позволяващи изпълнение на СМР в неблагоприятни 

климатични условия.  

Доставката и складирането на материалите необходими за строителството са 

правилно разчетени. 
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Мерки за осигуряване на ЗБУТ са посочени с методика в която са разгледани 

инструкции, места за съсредоточаване на работа, машини и отговорни лица. Правилно е 

определено, че основната отговорност носят координатора по ЗБУТ и техническия 

ръководител. Във връзка с дефинираните рискове са предложени правилни превантивни 

мерки за тяхното предотвратяване. По този начин се гарантира живота и здравето на 

работниците.  

Необходимите тестове и изпитвания са направени на основата на единични и 

комплексни изпитвания и приемане на изпълнените работи. Посочените документи за 

предаване на обекта са съобразени с изискванията на ЗУТ и Наредба 3/31.07.2003 г. 

Реално няма посочени методики по които да бъдат направени тестовете, както и 

честотата на вземане на проби. Липсата на тази информация прави предложението 

бланкетно. 

Не е направено описание на паралелно изпълнение на две и повече дейности с цел 

оптимизиране на ресурси и време за изпълнение. Такива съгласно графика са битумните 

разливи с асфалтовите смеси, Доставка и полагане на материал за основа и такива 

дейности за нефракциониран скален материал (поз.21 и 23), Полагането на тръби 2Ф40 за 

широколентов интернет (поз.40 и 41), Ревизия и ремонт на ревизионни  и дъждоприемни 

шахти (поз.37 и 38) и др. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности, този елемент от 

строителната програма може условно да бъде приет. 

2. Методология на работа 

Методологията на работа включва организация за изпълнение на предвидените 

дейности. Тук единствено има записано, че притежават асфалтова база с подходяща 

производителност. За човешките ресурси  са посочени формули по които е направен 

разчета. Формулата за трудоемкост на стр.112 е неправилна, т.к. продължителността на 

работния ден е 8,0 часа е не 8,5 часа.  

По отношение на експертния състав се вижда, че са разчетени изискуемите 5 

експерта, като към тях е добавен геодезист и още един технически ръководител за екип 2. 

Максималния брой работници е 90 бр. (81бр. строителни работника и 9 бр. работника 

асфалтополагане). Налице е несъответствие където на стр. 114 е показано 81 човека. 

Изпълнителския състав ще бъде организиран в два екипа, като екип 2 ще е само за 

асфалтови работи.  

При всеки един от експертите е посочен с отговорности и задължения. От там се 

вижда, че длъжностите са съобразени с изискуемата квалификация.  

При разпределението на работната ръка се вижда, че същото е направено спрямо норма 

време. При това показване се получават необходимост от не цели числа за работници по 

отделните видове СМР. Това води до неправилно изчисление на общия брой необходими 

работници за обекта. Така например за поз.24 Доставка и полагане на бордюри 18/35 са 

необходими 10,38 бр. работника. За поз.25 Доставка и полагане на бордюри 8/16 са 

необходими 0,61 работника. За голяма част от времето тези дейности се изпълняват по 

едно и също време. При сумарно определяне броя на работниците се вижда, че сбора е 

10,99 работника, но при реално изпълнение ще са необходими 12 работника. Аналогично 

е направено и разпределението на механизацията.  

Не коректното показване на необходимите като брой работници и машини за 

отделните видове работи, ще доведе до риск за реално изпълнение на разчетените дневни 

напредъци.  

Некоректно е, че за периода на мобилизацията в който се изпълняват 

изграждането на временен лагер и складове, няма показани работници. Там се 

изпълняват работи свързани с необходимост от работници. 

Механизацията е показана в таблица с определени характеристики за всяка 

машина. 
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Начините и методите за комуникация са по отношение на възложител, строителен надзор 

и други участници с строителния процес, както и вътре в самия екип. Посочената схема 

на стр. 129 е спрямо само Възложител. Липсва разгледана такава (съгласно описанието на 

стр. 131) комуникация със строителен и авторски надзор. По отношение на вътрешната 

комуникация се вижда, че техническите ръководители (на 1-ви и 2-ри екип), нямат пряка 

комуникация с ръководителя на обекта. Същата се извършва чрез експертите по част 

конструкции и експертите по БЗР и контрол на качеството. От описанието на 

задълженията на техническите ръководители на стр.117 и стр.120 се вижда, че те имат 

пряка комуникация с ръководителя на обекта, относно изпълнение на СМР. За 

вътрешната комуникация е посочено само средствата и начина- устно, писмено или 

електронна поща, без да са описани формите (например оперативки, работни срещи и 

др.). 

Мерки за контрол върху сроковете за изпълнение за проследяване на 

ефективността са планирани и дейности за времевото съответствие на линейния график с 

действително извършените работи на обекта. Други дейности са съответствие на 

разработена документация с норми и стандарти; спазване на сроковете по доставка на 

материали; спазване на срокове за предвидените изпитвания и др. Посочените дейности 

ще гарантират добър контрол върху срока и продължителността на изпълняваните 

работи.  

Във връзка с констатираните несъществени нередности, този елемент от 

строителната програма може условно да бъде приет. 

3. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. 

От стр. 192 е направено описание на мерки за контрол за осигуряване на качество. 

Добре е  описана интегрирана система за управление (ИСУ) със система за управление на 

качеството ISO 9001/2015, система за управление на околната среда ISO 14001/2015, 

система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 

18001/2007, система за производствен контрол на асфалтови смеси за асфалтови бази в 

гр. Пловдив и гр. Свиленград и система за производствен контрол на добавъчни 

материали за находище „Елаците”. 

Добре са описани осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качество 

с очаквано въздействие, предложение относно вид и обхват на мярката, текущо 

прилагане и отговорни експерти показани в таблица. Направено е вярно описание на 

методите на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта с разгледани при 

земни работи (степен на уплътняване по метода на „заместващ пясък”, чрез натоварване с 

кръгла плоча; контрол на материалите – зърнометричен състав, стандартно уплътнение и 

показател по CBR) при бетонови работи (разрушителен и безразрушителен метод);  при 

асфалтови работи (остатъчна пористост, коефициент на уплътнение, равност и др), с 

описано оборудването на собствена на участника строителна лаборатория. Правилно са 

описани действия в случай на отклонение. 

Също така добре е описан входящ контрол при получаване на материали и 

продукти с отговорници - ръководител на обекта, техн. ръководител и отговорник по 

контрола на качеството. 

Във връзка с гореописаните констатации и съгласно изискванията на т.1.2. от 

Образец 2 този елемент може да бъде приет за изпълнен. 

4. Предложение за управление на риска. 

От стр. 211 участника е описал предложение за управление на риска. Участникът е 

предложил подходяща методика за анализ и оценка на дефинираните от възложителя 

рискове. Предложените вероятност, тежест и степен на въздействие е обоснована и 

поставените оценки са в съответствие с методиката. Разгледани са всички дефинирани от 

Възложителя рискове. Посочени са възможни причини за настъпване на риска, мерки за 
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недопускане/предотвратяване и такива за преодоляване на риска, в случай на неговото 

настъпване. 

За риск „Закъснение началото на започване на изпълнението на 

строително-монтажните работи” при възможни причини за настъпване на риска 

участника е  разгледал само 2 такива: 

1. ”Неосигурен достъп до части от строителната площадка” 

2. ”Забавяне на съгласуването на проекти (ВОД)”. 

Предложените мерки за преодоляване на последиците са: 1. „Промяна в графика и 

изпълнение на СМР в други участъци, търсене на съдействие от страна на компетентните 

органи” и 2. „Изместване в графика за участъка с несъгласуван проект за изпълнение на 

по-късен етап.”. Същите са неприложими, т.к. участъка е един и няма предложени да се 

разделя на подучастъци. Участника е показал в линейния календарен график изпълнение 

на СМР след въвеждане и поддържане ВОД. Промяната в календарния график с нищо не 

променя забавянето на работите. Нещо повече, предложените мерки не влияят върху 

намаляване на закъснението а мерките трябва да са обвързани с тази особеност. 

За останалите рискове предложените възможни причини за настъпване на риска, 

мерки за недопускане/предотвратяване и такива за преодоляване на риска, в случай на 

неговото настъпване са добре описани и са реално приложими. 

Като цяло посочените мерки спрямо превенция и преодоляване на другите 

рискове може да се направи извода, че са коректни и реално биха повлияли благоприятно 

върху тях. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности, този елемент от 

строителната програма може условно да бъде приет. 

5. Предложение за опазване на околната среда. 

От стр. 223 е направено предложение за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на СМР. 

Предложените мерки за опазване на околната са правилни. Разгледани са всички 

дефинирани от Възложителя мерки – инструктажи, почистване, използване на покрития 

за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация, забрана за изхвърляне на 

вредни вещества за опазване на въздуха, работа с изправни и регулирани ДВГ, 

депониране на съществуващите стари материали само на регламентирани депа и 

измиване на транспортните средства преди напускане на строителната площадка. Вярно 

са описани строителните отпадъци, които ще се генерират на обекта (в таблица на стр.232 

и 233).  

В приложения план за изпълнение на дейности за опазване на околната среда 

правилно са описани мерки, ползи, необходими ресурси, отговорни лица и планирана 

организация за изпълнение. 

Във връзка с гореописаните констатации и съгласно изискванията на т.1.2. от 

Образец 2 този елемент може да бъде приет за изпълнен. 

6. Спецификация на основните материали. 

На стр. 250 в табличен вид е дадена спецификация на основните материали. Добре 

са описани вида на строителния продукт, производител и технически (със съответния 

стандарт). Няма посочени технически характеристики за материалите съгласно 

изискванията на т.1.5. от Образец 2. Съгласно изискванията на техническия проект и КС 

за плътна асфалтова смес има специфични изисквани за минералния състав по отношение 

на полируемост и използването на добавка за подобряване на адхезията. Такова описание 

няма. 

7. Подробен Линеен календарен график. 

Съгласно указанията за участие за възлагане на обществената поръчка  графика 

следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на 

технологичните процеси, представени в разписаната от Участника Строителна програма, 
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да бъде изготвен на етапи на строителство и в него следва ясно да са отразени началото, 

времетраенето и изпълнението на всички видове дейности. Съгласно изискването към 

графика трябва да има диаграма на работната ръка.  

Участникът е представил линеен календарен график и диаграма на работната ръка. 

В графика са включени всички видове работи, предвидените по количествената сметка, 

предоставена от Възложителя. 

В приложения линеен календарен график са описани Екипите,  вида и броя на 

механизацията, както и брой работници за всяка една от дейностите. 

В представения график има описани условни дати отразяващи началото, края на 

всеки вид СМР. Показано е и времетраенето за изпълнението на видовете дейности.  

Направен е технологично последователно с ясно описани отделни етапи за 

изпълнение – Подготвителен етап – подписване на Протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2а), мобилизация 

на строителна механизация и работна ръка, подготвителни дейности и изграждане на 

временно строителство; Етап на изпълнение на СМР – въвеждане и поддържане на ВОД и 

изпълнение на всички строително-монтажни работи и Етап на предаване на обекта – 

демобилизация на строителна механизация и работна ръка, премахване на временно 

строителство и приемане на обекта  без забележки с подписване на Констативен акт 

образец 15. В линейния календарен график за  мобилизация (демобилизация) на 

строителна механизация, работна ръка, подготвителни дейности и изграждане, както и 

при премахване  на временно строителство в Подготвителен етап и в Етап на предаване 

на обекта е предвидил само самосвал за превоз механизация 2 бр. без никаква друга 

техника и няма предвиден Екип изпълняващ дейностите и няма предвидени работници. 

Направеното разпределение по вид на механизацията за всяка една дейност е правилно, 

но броя не е коректен – не е цяло число. Неправилно е разпределен и броя на 

работниците, които също не са показани с цяло число. Използваната технологична 

последователност при направа на битумните разливи не е правилно разчетена спрямо 

полагането на отделните пластове асфалтови смеси. Полагането на втори битумен разлив 

изпреварва с три календарни дни полагането на биндер за изравнителни и профилиращи 

пластове. Диаграмата на работната ръка е правилно изчислена спрямо данните на 

графика, но не е коректна за необходимия брой работници.  

 

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и 

информация отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за 

участие и на предварително обявените условия. Техническото предложение на 

участника обезпечава, поради което допуска участника до оценка на техническите 

предложения по утвърдената от възложителя методика.  

 

Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София. 

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката комисията констатира: 

Представено е подписано от Представляващ обединението ДЗЗД „Трейс ДК” 

предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя със срок за 

изпълнение 130 (сто и тридесет) календарни дни, което отговаря на изискванията на 

Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на обществената поръчка. 

В предложението за изпълнение на поръчката са предложени гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР и съоръженията както следва: 

- за възстановени строителни конструкции на съоръженията – 8 (осем) 

години; 

- за съоръжения на автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели) при 

основен ремонт и рехабилитация – 4 (четири) години; 

- за основен ремонт и рехабилитация на пътища – 2 (две) години; 
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- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 (пет) 

години. 

Така предложените гаранционни срокове и срок за изпълнение напълно отговарят 

на изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на 

обществената поръчка. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок 

на валидност на офертата (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), 

Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

(Образец № 5 от документацията за обществената поръчка) и Декларация за 

конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП . 

1. Организационно-техническа част. 

Направено е правилно описание на предмета на поръчката с включено изпълнение 

на строително-монтажни работи по трите подобекта. 

- Описаните основни СМР на стр.6 – организация на строителния процес, земни 

работи, отстраняване на старите асфалт и бордюри, направа на банкети, полагане на 

асфалтобетонова настилка, ремонт и/или изграждане на пътните съоръжения и 

принадлежности и полагане на хоризонтална и вертикална маркировка) са приемливи. 

- Съгласно условията на документацията са описани строителна програма в която 

е предложена организация в четири етапа за реализиране на поръчката. Първи етап – 

подготвителни дейности, Вторият етап - дейности по изпълнение на СМР, Трети етап  - 

отчитане и предаване на обекта, подготовка за въвеждане в експлоатация и 

демобилизация и Четвърти етап – гаранционно обслужване на извършеното 

строителство. 

Първият етап – подготвителни дейности и обхваща административни дейности от 

ключовия персонал, дейности по изграждане на временна база, срещи със 

заинтересовани ведомства, мобилизация на ресурсите,  определяне местата за 

депониране на земни и строителни отпадъци, съгласуване на план за ВОБД, геодезическо 

трасиране и сключване договори с доставчици на строителни материали.  

На стр.10 е записано от участника „При изпълнението на видовете СМР режима на 

работа на и извън обекта при съответната технологична необходимост ще се ограничава 

от едносменен режим (8 часа) при 5 (пет) дни в седмицата” Приложения линеен график е 

със 7 (седем) дневна работна седмица, т.е. налице е несъответствие. Съгласуването на 

депа за земни и строителни отпадъци (стр.13) съвместно със строителен надзор и 

възложител се прави преди подписване на Протокол обр.2а а не след него, т.к. тези 

разрешителни режими се описват в протокола част 1-ва.  

Вторият етап - дейности по изпълнение на СМР. Съгласно текста на стр.14 

строителните работи са с продължителност 130 календарни дни и започват да текат 

веднага след подписване на Протокол обр.2а. Налице е несъответствие спрямо 

календарния график. Съгласно графика етапа започва на 4-тия ден след подписване на 

Протокол обр.2а (със разчети по разчистване от земни работи). Несъответствие има и в 

продължителността на етапа. Съгласно графика неговата продължителност (за 

строителни работи) е 117 календарни дни. Към тях се прибавят 3 дни за подготовка и 10 

дни за предаване на обекта. В описаните дейности на стр.14 се вижда, че не се разглеждат 

всички съгласно КС – липсват основни дейности – доставка и полагане на трошен камък 

за основа, доставка и полагане на битумизирана основа, Ремонт на големи съоръжения 

(два моста на км 4+460 и на км 7+760).  

Посочените тестове са с добре подбрана методика и начин на вземане на пробни 

образци, но предложените параметри не са коректни. На стр.15 са посочени стойности на 

отношение на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване Е2/Е1 да 
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не надвишава 2,0 без да се посочва за кои част от конструкцията се отнася. Нещо повече 

съгласно описанието за контрол се вижда, че контрола се осъществява по отношение на 

„трошенокаменен път“ а ремонта се извършва на път с асфалтово покритие. 

Отстраняването на констатирани нередности е с неподходяща последователност. При 

описанието се вижда, че действията по регистриране, оглед организация и ремонт са 

свързани с гаранционен период или във време в което не се работи на обекта. Съгласно 

графика през този етап ще се работи без почивни дни, т.е. всеки ден на обекта ще 

присъства посочените експерти и технически ресурси, които могат да се организират за 

поправяне на компрометирани работи а не както е описано на стр.16. 

Третият етап е свързан с дейности по предаване на обекта на възложителя с 

подписване на Констативен акт обр.15. Описаните дейности са достатъчно за да се 

извърши предаването съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба 3/31.07.2003г. 

Четвъртият етап е свързан с гаранционния период. Разгледаните дейности са 

условно приемливи, т.к. не се знае обем на компрометирани работи. Като описание на 

ред за реакция може да се приеме за правилно. 

При описание на видовете СМР, технологии и последователност на стр.18 се 

вижда, че отново не са разгледани всички строителни работи. 

При описание на подготвителни дейности се вижда, че те обхващат период от 

подписване на договор за строителство до подписване на Протокол обр.2а. В този период 

една част от описаните дейности са правилно планирани. Има и несъответствия. Не е 

предвидено получаване на техническите проекти от възложителя. Съгласно описанието 

на стр.19 и 21 ще се приеме с протокол геодезичната мрежа и реперите от геодезист на 

СН и на тяхна база ще развие полигонова мрежа, която ще привърже към основните 

репери. Тази дейност е невъзможна, т.к. строителят не е въведен на строителна площадка 

а основен репер се дава с Протокол обр.2а, който към момента не е подписан. Описаното 

предимство по отношение на геодезическите работи е несъвместимо. Налице е 

несъответствие по отношение на времето за изпълнение на този етап. Съгласно текста на 

стр.18 периода е до подписване на протокол обр.2а. Съгласно графика, етапа за 

подготовка се изпълнява и три дни след подписване на протокола. От това 

несъответствие не става ясно кога се провежда етапа и в него включени ли са 

мобилизация на ресурсите и въвеждане на ВОБД. Съгласно графика са включени, 

съгласно описанието на етапа няма посочени такива дейности.  

Дейностите по изпълнение на СМР започват с фрезоване на асфалтова настилка. 

Няма разгледани геодезически работи, както и мобилизация на ресурсите. Технологията 

на фрезоване в общия план е приемлива като изпълнение, но последващата работа е 

неприемлива – след фрезоване веднага да се прави битумен разлив. Няма такава 

технологична последователност а и участника не я е спазил в разработване на графика си. 

Предложението за предимство с монтирани компютър, роботизирана кутия и призма за 

дълбочинно и технологично фрезоване не отговарят на описаната технология за 

изпълнение с надписване на дебелини за фрезоване директно на настилката. При 

описание на технология се вижда, че са необходими минимум три броя самосвали. При 

разчитане на техниката няма предвиден и един самосвал (стр.23). При описанието се 

вижда, че ще е необходим геодезист, като експерт за тази работа. Такъв не е разчетен за 

ангажиране. Бетоновите бордюри се развалят с подходяща технология и правилно е 

описано, че годните се предават на възложителя, но е неприемливо това да бъде с 

подложния бетон. Технологията за изпълнение на асфалтови работи не отговаря за 

всички видове работи. Технологията за полагане на биндер за профилиране и 

изравнителни пластове е принципна и съобразена с ТС, но за нея не е посочен начина на 

полагане относно нивата за достигане – стоманена корда с фиксирани нива по 

съответните пикетажни точки. По отношение на износващ пласт от плътен асфалтобетон 

има специфични изисквания за производството на плътната смес. Такова не е посочено. 
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За нейното полагане е направена препратка към технология за полагане на асфалтова 

смес за основен пласт. Такава технология не е показано. Няма технология за полагане на 

битумизирана основа. Няма технология за полагане на кръпки. Битумните разливи не са 

посочени кога и за кой пласт ще се използват. Липсите на тези технологии показват, че 

участника не познава добре асфалтовите работи. В потвърждение на този извод е и 

несъответствието в графика. Асфалтовите работи започват с полагане на биндер за 

кръпки на 3.08 а първият битумен разлив започва на 7.08. В работите за тази позиция 

няма разчетен гудронатор или друга машина с която да се направи битумния разлив, 

което означава, че участника не използва битумен разлив при направа на кръпките, което 

е неприемливо. При описание на техниката разчетения валяк от 3т не винаги е възможен 

да уплътни кръпки с ограничена ширина. По отношение на ангажираните експерти се 

вижда, че за строителните работи не се предвижда използването на Ръководител обект и 

Координатора по ЗБУТ. Технологията за изпълнение на банкетите е приемлива. 

Разчетите са за изпълнение на два пласта, като първия пласт се изпълни след полагане на 

долните асфалтови пластове. Тази технология не е спазена. Видно от графика банкетите 

се изпълняват на един пласт и то след направата на плътната смес. Бордюрите са с 

подходяща технология. Екипа за изпълнение е приемлив. Предложената технология за 

направа на бетонов канал 30/40 с решетка е неприложима. От описанието се вижда, че е 

предложена технология за облицован окоп с готови елементи ЕО 1,5/1,0 или 1,0/1,0, 

която е неподходяща за канала с решетката, която трябва да се изпълни съгласно проекта. 

Технологиите за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка са съобразени с 

ТС. Няма посочена технология за полагане на трошенокаменна основа, технология за 

полагане на битумизирана основа, технология за монтиране на ограничителни системи, 

технология за ремонтни работи по големи съоръжения и технология за изпълнение на 

тръбна мрежа за широколентов интернет. Не са разчетени за нито една дейност 

ръководите обект, Експерт по конструкции и Координатор по ЗБУТ. 

ВОБД е разгледано със сигнализация и описание на въвеждане и премахване. Като 

принципна постановка организацията може да бъде приета за приложима. 

Като съпътстващи дейности са посочени  - доставка, товарене, разтоварване и съхранение 

на строителни материали. Тъй като строителните материали са елемент от организацията 

на строителния процес, те не могат да се разглеждат като съпътстващи дейности, т.к. без 

тях не може да се осъществи строителството. 

Технологичната последователност на изпълняваните СМР е разгледана след 

подписване на Протокол обр.2а. Посоченото разпределени на дейности (мобилизация и 

подготвителни работи) е съгласно графика (първите три дни) но то си противоречи с 

описанието на подготвителния етап. Използването на смесен подход за изпълнение е 

подходящ за конкретния обект. Съгласно описанието има и противоречие. На стр.42 при 

описанието се вижда, че ще се използва смесен метод. При описание на предимствата на 

предложението (на същата страница) се вижда, че метода за изпълнение е 

последователен за предвидените в КС строителни дейности. В същото време за 

паралелно изпълнение на работите се предвиждат 5 бригади. Общата структура за 

изпълнение на обекта е правилна, но тя не показва последователност на работите. Няма 

ясно разграничаване на работите и коя след коя се изпълнява, както и има ли 

технологична връзка. В описание на мотивите за избраната последователност отново се 

казва, че се изпълнява подготвителни дейности след подписване на договор и Протокол 

обр.2 Следва изброяване на дейности от строителството. Липсват основни работи от КС. 

Като цяло няма посочени мотиви защо е избрана предложената последователност. Като 

цяло няма и ясна последователност на работите. Единствено от графика може да се търси 

такава. 

За мотиви на технология за изпълнение на отделните работи отново е описано как 

ще се изпълнят работите а не защо е избрана конкретната технология. 
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При описание на техниката се вижда, че е направено общо списък на 

необходимата механизация. За разпределение на техника и изпълнителски състав е 

написано да се види в графика. От там се вижда, че за някои работи машините не са 

подбрани правилно. За кръпки не е предвиден гудронатор за битумен разлив, За 

отстраняване на дървета, храсти и трева , както и отпадъци в сервитута е разчетен само 

товарен автомобил, За разкъртване на бетонови бордюри съгласно технологията се 

използва бордови автомобил и автокран (за втората употреба) а в графика няма такива 

машини и т.н. Плана за действие при ремонт на машини е съобразен с добрите практики и 

състоянието на техниката на участника. 

Посочените нормативни изисквания и мерките за тяхното спазване са правилни и 

достатъчни като обем и обхват. 

- Няма посочени всички основни дейности като вид СМР съгласно КС и 

техническа спецификация. 

- Предложените етапи са с неясен обхват, времева продължителност и 

съдържание на дейностите. Няма описание на технологична последователност. 

Предложените технологии за изпълнение на отделните видове СМР са 

противоречиви и няма такива за основни дейности, констатирани по горе. 

- Няма предложение относно какви мерки ще се създадат за работа при 

неблагоприятни условия с цел непрекъсване на строителните работи. 

- Няма описание на работите, които ще се изпълняват паралелно с цел да се 

оптимизират процесите и ресурсите. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент 

от строителната програма не може да бъде приет за изпълнен. 

2. Методология на работа. 

Като метод за изпълнение правилно е приет да бъде смесен. Разпределението на 

човешките ресурси е описано с описание на ключови и неключови експерти. Към 

ключовите експерти изискуеми по документи е ангажиран и геодезист. Неключовите 

експерти са изброени като такива които ще са на обекта и като такива намиращи се в 

централния офис. При описание на задълженията и отговорностите на експертите се 

вижда несъответствия. Например за Ръководителя на обекта се описва подчинение на 

Управител на компанията а участника е обединение. За отговорност му е вменено да 

контролира строителния процес и в случай на нужда да замести техническия 

ръководител. При описание на разчетите за изпълнение на работите за нито една дейност 

този експерт не е посочен за участник. Техническите ръководители са посочени че ще 

бъдат четири човека а екипите са пет. Неяснота има относно подчинеността на 

геодезиста. Съгласно добрите практики той следва да е подчинен на ръководителя на 

обекта. Съгласно описанието на стр.59 той е подчинен на техническия ръководител. При 

описание на технически ръководител в подчинени длъжности не е посочен геодезист. 

Неприемливо е той да отговаря пред техническия ръководител за качеството на 

изпълняваните СМР. Това не му влиза в функционалните задължения. Експерта по част 

Конструкции също не би следвало да е подчинен на техническия ръководител. От 

описаните задължения и субординация се вижда, че неправилно всички експерти са 

подчинени на технически ръководител. От предложената схема на стр.63 се вижда че 

йерархичната структура не показва подчиненост на всички експерти спрямо 

техническите ръководители. В схемата са посочени пет технически ръководители. При 

описание на длъжностната характеристика на стр.57 са четирима. Липсва ТР 

съоръжения. Изпълнителските състави са организирани в бригади начело с бригадир, 

който е подчинен на техническия ръководител. Бригадите не са съобразени по състав и 

квалификация спрямо техническите ръководители. Не става ясно кой технически 

ръководител коя бригада ще ръководи. 
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Вътрешната комуникация в екипа е разгледана като за основен ръководител е 

определен Ръководителя на обекта. От описанието се вижда, че всички експерти са под 

негово ръководство. Това противоречи на длъжностните характеристики. В посочената 

схема за координация между отделните звена се вожда основната роля на ръководителя 

на обекта. Правилно са проследени основните направления на дейности, кой, с кого, за 

какво ще си комуникира. 

Относно комуникацията с възложител и другите участници в строителния процес 

може да се направи извод, че предложението е за професионална комуникация. Формите 

и средствата са приемливи и намаляват до минимум риска от неточности в 

комуникацията. 

- Липсват мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на 

дейностите, както за проследяване и отчитане на резултатите. 

- Предложението за разпределение на отговорностите и функциите на 

експертите не съответства на йерархичната структура посочена на схемата на стр. 

63 и 67. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент 

от строителната програма не може да бъде приет за изпълнен. 

3. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. 

Организация на доставката на строителни материали е направена по етапи. В 

етапа на подготовка са записани дейности нямащи нищо общо с доставката на материали 

– изваждане на разрешения за премахване на дървета, Преминаване на строителна 

техника, Трасиране на пътно трасе и т.н. тези дейности са правилни, но не са относими 

към доставката на материали. Като цяло може да се приеме за правилни действия в този 

етап по отношение на одобряване на доставчици. За доставката на материалите е 

записано единствено, че ще се спазва график на доставките. Посочените отговорници за 

различните дейности са приемливи Посочените предимства са разгледани като 

необходими видове доставки. По своят същност различните материали правилно са 

посочени как ще се доставят, но това не са предимства. 

Мерките за осигуряване на качеството по време на СМР е посочено със подходяща 

схема за управление на продуктите. Правилно за основа е предложено използването на 

политиките съгласно СУК ISO 9001/2015г. Посочените основни процеси са правилни и 

реално биха оказали влияние за подобряване на качеството. Плана за подобряване на 

качеството е правилна стъпка към общата цел. Предложените мерки за повишаване на 

качеството са разгледани със същност и обхват, експерти, които са ангажирани, очаквани 

резултати и взаимовръзка. За материалите също е направен същият подход. Чрез него се 

гарантира недопускане на влагане на некачествени материали. Отговорника за тази 

дейност е правилно разчетен – експерт по контрол на качеството и ръководител обект. 

Посочените параметри и контролни стойности, които трябва да отговарят на качествен 

материал и качествено изпълнена работа са приемливи. 

Няма ясно разграничение на дейности по отношение на вътрешен и входящ 

контрол, но съдържанието на изложението покрива изцяло изискванията. 

На стр. 77 има запис „Спазвайки изискванията за действащите системи за 

управление на качеството и прилагайки най-добрите практики в това направление „ГБС 

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД ще изготви план за качество …” 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма не може 

да бъде приет за изпълнен. 

4. Предложение за управление на риска. 

Няма предложена подходяща методика, по която да бъде направен анализ и 

оценка на дефинираните от възложителя рискове. Предложената схема на стр.92 

показва само процесите за преминаване, но не и евентуален анализ и оценка. 

Разгледаните рискове са с подходящ обхват и степен на въздействие. Предложените 
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превантивни мерки имат конкретна насоченост и за голяма част от дефинираните 

рискове биха повлияли положително. Мерките за превенция също биха оказали 

благоприятно въздействие. Разчетените отговорници са принципно приемливи. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

5. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. 

Предложен е анализ на причините за вероятния дискомфорт на местните хора при 

изпълнение на строителните работи. За запрашеност и нивата на шум, участника е 

предложил класически мерки – водоноска за измиване на автомобили и за овлажняване 

на пътя по, който се движат автомобилите. Ограничаване на скоростта в зоните на обекта 

също е добра мярка. Извозване на строителни отпадъци своевременно и то на местата 

определени за тях също е подходяща мярка. Използване на машини с изправни двигатели 

е мярка с пожелателен характер. Предвидените експерти като отговорници са с 

разписани задължения. За мерки за недопускане на неудобства свързани с 

преминаване на автомобили със специален режим на движение както и хора е 

записан участник нямащ отношение към конкретната поръчка – ГБС 

Инфраструктурно строителство. Неточност има и при описание на мярката. На 

стр.106 е записано че ВОБД се съгласува с Областно пътно управление. За другите 

мерки разпределението на експертите и обхвата е приемлив. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент от 

строителната програма и изискването на Образец 2 за наличие на текстове показващи 

непредназначеност към предмета на настоящата поръчка  „паразитни текстове“ 

отнасящи се до други изпълнители или обекти не се приема за изпълнен. 

6. Предложение за опазване на околната среда. 

От стр. 111 е направено предложение за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на СМР. 

Мерките по опазване на околната среда се базират на различните аспекти на 

околната среда. Предложените мерки за направа почистване, намаляване  емисиите от 

шум, опазване чистотата на въздуха, водата, почвата, животински и  растителен свят,  

депониране на почви и негодни материали на регламентирани депа  са правилни. 

Предложението за управление на отпадъците е съобразено с изискванията на ЗУО и 

наредбите. Предложените за рециклиране отпадъци са съобразени с обекта. 

Предложените мерки обхващат голяма част от аспекти на проявление на околна среда и 

конкретно обвързват мерките с изпълнението на строителните работи, като за всяка  

мярка е направено правилно разпределение на отговорници описани задължения на всеки 

от тях и взаимовръзка помежду им, както и очаквано въздействие от конкретната мярка. 

Във връзка с изпълнение на описание на минималните мерки разчетени от 

възложителя в т. 1.4 на Образец 2 се вижда, че участника не е разгледал 

изискуемите – Превантивни мерки; Инструктажи; Използване на покрития за 

защита от замърсяване и шумоизолация, Работа с изправни ДВГ и др. 

Във връзка с констатираните нередности и несъответствия този елемент 

от строителната програма и изискването на Образец 2 за наличие на минимално 

изискуеми мерки този елемент не може да бъде приет за наличен. 

7. Спецификация на основните материали. 

От стр. 134 в табличен вид участника е представил спецификация на основните 

материали. Има описани материали – емулсия, битум, асфалтови смеси, бетонови 

бордюри, капаци за улични оттоци и ревизионни шахти, пътна маркировка, пътни знаци, 

скален материал, бетон и др. За всеки един материал правилно е предложена 

характеристика със съответния стандарт на който трябва да отговаря, производител и 

доставчик.  

Този елемент може да бъде приет за наличен. 
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8. Подробен Линеен календарен график. 

Съгласно указанията за участие за възлагане на обществената поръчка  графика 

следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на 

технологичните процеси, представени в разписаната от Участника Строителна програма, 

да бъде изготвен на етапи на строителство и в него следва ясно да са отразени началото, 

времетраенето и изпълнението на всички видове дейности. Съгласно изискването към 

графика трябва да има диаграма на работната ръка.  

Участникът е представил линеен календарен график и диаграма на работната ръка. 

В графика са включени всички видове работи, предвидените по количествената сметка, 

предоставена от Възложителя. 

В приложения линеен календарен график са описани Екипите, вида и броя на 

механизацията, както и брой работници за всяка една от дейностите. 

В представения график има описани условни дати отразяващи началото, края на 

всеки вид СМР. Показано е и времетраенето за изпълнението на видовете дейности.  

Направен е технологично последователно с ясно описани отделни етапи за 

изпълнение – Подготвителен етап – без да са посочени дейностите;  Етап на  изпълнение 

на СМР – изпълнение на всички строително-монтажни работи и Етап на предаване на 

обекта – без да са диференцирани отделните дейности. В линейния календарен график за  

мобилизация (демобилизация) на строителна механизация, работна ръка, подготвителни 

дейности и изграждане, както и при премахване  на временно строителство в 

Подготвителен етап и в етап на предаване на обекта е предвидил бордови автомобил, 

автокран и 10 работника. Направеното разпределение по вид на механизацията за всяка 

една дейност в голяма част е правилно. Непълно е разпределен вида на машините. 

Например за фрезоване няма предвиден самосвал, За монтирането на ограничителни 

системи има само „Забивна машина“, няма техника за доставянето а в позицията е с 

доставка и др. Неправилна е технологичната последователност при направата на кръпки с 

биндер. Поз.20 „Доставка и полагане на биндер за кръпки“ започва на условна дата 03.08. 

а първият битумен разлив (в случая 1-ви битумен разлив) започва на 07.08., което 

означава, че 5 дни ще се полага смес за кръпки без да се прави битумен разлив, което е 

неприемливо Диаграмата на работната ръка не е коректна за необходимия брой 

работници. Направена е по седмици, което не отразява дневната ангажираност и подава 

средни стойности, които не могат да бъдат проверени 

Съгласно т .2.3 от указанията на Възложителя за участие в процедурата ако 

Участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някои от 

приложенията към него, или представеното от него Предложение за изпълнение, или 

приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, този Участник 

ще бъде отстранен от участие.  

Съгласно т. 2.3 от указанията на Възложителя за участие в процедурата ако 

Предложение за изпълнение на поръчката на Участник не съдържа някое от горните 

приложения или съдържа приложение, което не съответства на изискванията на 

техническата документация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, 

като неотговаряща на това предварително обявено условие (чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП).  

Съгласно т.2.3 от указанията на Възложителя за участие в процедурата ако в 

Предложение за изпълнение на поръчката, и/или в някои от горните приложения, 

Участникът е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на 

обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в което 

има наличие на текстове показващи непредназначеност към предмета на настоящата 

поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, 

Изпълнители или обекти), се отстранява от участие.  
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Участник, чиято Строителна програма има липсващи изискуеми показатели, показва 

технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие 

с Техническата спецификация и/или други условия, заложени в условията на поръчката, 

или нормативен акт, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие. 

Съгласно т.2.3 от указанията на Възложителя за участие в процедурата 

предложението за изпълнение на поръчката (в което число и индивидуализираните 

негови приложения), следва да се приема като минимално изискуемо и задължително по 

обхват, предвид обстоятелството, че липсата на един или повече от изброените като 

минимум елементи от съдържанието на Предложението за изпълнение е предпоставка за 

отстраняване на Участника от процедурата, поради неизпълнение на това предварително 

поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

Съгласно методиката за определяне комплексната оценка на офертите за участие в 

обществената поръчка на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и 

инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, 

съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на 

поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като 

„предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП.  

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за 

качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.  

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на 

Участниците, които:  

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата 

спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение.  

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават 

качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:  

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;  

- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение 

на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;  

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането 

би било невъзможно постигането на крайния резултат;  

- представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на 

изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените Линеен 

календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи 

до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.  

Видно от констатациите по-горе, в представената от участника Строителна 

програма за организация и изпълнение на договора, има както липсващи елементи (за т.1 

от настоящите мотиви липсват Описание на технологична последователност, Няма 

предложение относно какви мерки ще се създадат за работа при неблагоприятни условия 

с цел непрекъсване на строителните работи, Няма описание на работите, които ще се 

изпълняват паралелно с цел да се оптимизират процесите и ресурсите. За т.2  Липсват 

мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите, както за 

проследяване и отчитане на резултатите. За т. 6 участника не е разгледал изискуемите – 

Превантивни мерки; Инструктажи; Използване на покрития за защита от замърсяване и 

шумоизолация, Работа с изправни ДВГ и др.), така и формално разгледани такива (за т.1  

от настоящите мотиви Няма посочени всички основни дейности като вид СМР съгласно 
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КС и техническа спецификация, Предложените етапи са с неясен обхват, времева 

продължителност и съдържание на дейностите. За т. 4 Няма предложена подходяща 

методика, по която да бъде направен анализ и оценка на дефинираните от възложителя 

рискове и др.).  

Констатирани са и несъответствия на технология спрямо график – Доставка и 

полагане на трошен камък за банкети. Тази технология не е спазена. Видно от графика 

банкетите се изпълняват на един пласт и то след направата на плътната смес. 

Предложените етапи са с неясен обхват, времева продължителност и съдържание на 

дейностите. Предложените технологии за изпълнение на отделните видове СМР са 

противоречиви и няма такива за основни дейности, констатирани по горе. 

Предложението за разпределение на отговорностите и функциите на експертите не 

съответства на йерархичната структура посочена на схемата на стр. 63 и 67. По т.5 За 

мерки за недопускане на неудобства свързани с преминаване на автомобили със 

специален режим на движение както и хора е записан участник нямащ отношение към 

конкретната поръчка – ГБС Инфраструктурно строителство. Неточност има и при 

описание на мярката. На стр.106 е записано че ВОБД се съгласува с Областно пътно 

управление 

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на 

оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези 

участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при 

евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за 

изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно 

съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на 

възложителя. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с 

т. 2.3, раздел IV. изисквания към съдържанието и обхвата на офертите и 

необходимите документи. Указания за подготовка на офертите от Указанията за 

участие на офертата, Методиката за определяне комплексната оценка на 

офертите и Техническата спецификация, комисията предлага за отстраняване от 

участие Участник № 2 – ДЗЗД „ТРЕЙС ДК”, гр. София, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката комисията констатира: 

Представено е подписано от Управител на „Нивел строй” ЕООД предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на Възложителя със срок за изпълнение 210 (двеста 

и десет) календарни дни и с описани гаранционни срокове за изпълнение на СМР и 

съоръженията.  

В предложението за изпълнение на поръчката са предложени гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР и съоръженията както следва: 

- за реконструкция и рехабилитация на пътя – 2 години; 

- за ремонт съоръженията – 10 години; 

- за тръбна мрежа с ревизионни шахти за широколентов интернет – 8 години. 

Предложените гаранционни срокове и срок за изпълнение напълно отговарят на 

изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на 

обществената поръчка. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок 

на валидност на офертата (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), 

Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 
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задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

(Образец № 5 от документацията за обществената поръчка). 

1. Организационно-техническа част - Организационен план. 

Направено е правилно описание на предмета на поръчката „Избор на Изпълнител 

на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 

0+000 до км. 9+000“. 

Съгласно условията на документацията са описани строителна програма в която е 

предложена организация в три етапа за реализиране на поръчката: Етап 1- подготвителни 

работи и временно строителство, Етап 2 – основно строителство и Етап 3 – приключване 

и демобилизация.  

Първият етап обхваща дейности по подготовка на строителна площадка, 

мобилизация на ресурсите и въвеждане на ВОБД. Началото на периода започва на 1-вия 

ден и завършва на 4-тия ден от подписване на Протокол обр.2а. 

Вторият етап е свързан с изпълнение на строителните дейности, направата на 

тестове и всички съпътстващи дейности. Началото на етапа е от 5-тия ден и завършва на 

206-тия ден. Третия етап е от 207-мия до 210-тия ден с предвидени работи свързани с 

предаване на обекта.   

От стр. 6 много добре и последователно са описани дейностите изпълнявани в 

Етап 1 с разгледани – предварителна подготовка за започване на работите, подготовка и 

организация на строителната площадка и временно строителство. Приложени за 

правилни схеми за ВОД с работа на половин пътно платно. Етап 2 – основно 

строителство с добре в табличен вид показани всички СМР с начална и крайна дата, 

продължителност, материали, брой и вид механизация и брой работници. Етап 3 – 

приключване и демобилизация с описани изготвяне екзекутивна документация, 

разформироване механизация и обектов офис, премахване временно строителство, 

почистване и извозване отпадъци и подписване на акт обр. 15 от Наредба №3. За всяка от 

дейностите има правилно описани отговорници от екипа на строителя.  

Посочената обща последователност на строителните процеси е условно 

приемлива. За достатъчна яснота са описани последователност на отделни видове СМР. 

Описаната технологична зависимост на отделните работи (там където има такава) е 

съобразена с добрите практики и изискванията на ТС. Представената технологична 

последователност дава възможност да се определи и оптималното използване на 

ресурсите. Това описание показва, че участника е запознат с изпълнението на подобни 

обекти и предложените технологии за изпълнение на всички видове СМР ще бъдат 

спазени. 

В описаните аргументи за приетата технологична последователност (стр.36-37) са 

посочени такива свързани с избора на срок за изпълнение, качество, използвани ресурси 

и други. Добре са описани ключовите моменти в организационно и технологично 

отношение с технически преимущества. Тези аргументи заедно с описаните 

преимущества подкрепят напълно избраната стратегия за реализиране на проекта. 

Направено е много точно и конкретно описание на начина чрез който ще се 

информира обществеността – поставяна информационни табели на често посещавани 

места (магазини, училища и др.), чрез местния вестник, по кабелната телевизия и на сайта 

на общината. 

 Обходни маршрути и мерки за избягване на ненужното паркиране и струпване на 

строителна механизация е добре описана от участника като предлага изпълнение на 

строителството без изцяло отбиване на движението и предвидено работа само на 

предвидените за деня машини, освобождаване от товара по най-бърз и ефективен начин, 

престой на машини и автомобили само на определените за това места и др. Правилно е 

описан ВОБД в съответствие с Наредба №3 от 16 август 2010г. със схеми за работа на 
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половин пътно платно. Геодезическите работи правилно са разчетени във времето. 

Направено е добро описание на конкретни действия на персонала водещи до 

осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес при 

евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството при гарантиране 

качествено изпълнение на строителството. 

При описание на екипите се виждат видовете дейности, които ще изпълняват с 

посочени ресурси за използване – техника и работници. Изпълнителския състав е 

организиран в 13 екипа. За всеки един от екипите е предвидено кои работи ще изпълни и 

оборудването с механизация. При направа на проверка се констатира, че ресурсите са 

достатъчни за да обезпечат напълно изпълнението на видовете работи. Правилно е 

определен инженерно-технически състав за ръководство на екипите. Направено е добро 

описание на действия при отказ на строителни машини. 

В описание на технологиите за изпълнение на отделните видове СМР се 

констатира съответствие с изискванията на ТС и специфичните работи свързани с 

изграждане комуникационно трасе (широколентов интернет и нови шахти) и ремонтни 

работи на големи съоръжения – мостове км. 4+460 и км. 7+760. За всяка една работа са 

посочени изискванията за материали и достигнати параметри при изпълнение. 

Предложения ресурс за изпълнение съвпада с разчетите в графика и диаграмата за 

работната ръка. 

Основно внимание е обърнато на асфалтовите работи. Последните са описани с 

изисквания за производство, доставка и полагане. Обвръзката с двата вида битумни 

разлива е съобразена с ТС. Опитните участъци са правилно предложение с което се 

установява начина на уплътняване на пластовете. Кофражни, армировъчни и бетонови 

работи за стени, водостоци и големи съоръжения са правилно разгледани като 

технологии за изпълнение. 

Описанието на мерките, които ще бъдат създадени за работа при неблагоприятни 

условия включва работа при ниски и високи температури, при бури и вятър, при дъжд и 

др. За всяка една предпоставка са предложени реални мерки за превенция – раздаване на 

ободряващи напитки, раздаване на топло облекло, раздаване на дъждобрани и др. Тези 

мерки реално биха позволили да се работи без спиране при кратковременни 

неблагоприятни дни. Във връзка с изискването за планиране на дни за компенсация на 

лоши климатични условия, участника е предложил общо двадесет дни. 

Доставката на материали е представена с организация включваща изготвяне на 

план, одобрение на доставчици, извършване на доставката, складиране и влагане. 

Предложената документация която да съпътства и по нея да се приемат материалите е 

правилна. Метода за работа при несъответстващ продукт е съобразен с добрите практики 

и изискванията на договора. Определянето на местата за складиране. охрана и т.н. са 

разписани подробно. От тях се вижда, че подхода е правилен от гледна точка на приетия 

план за контрол на качеството. Изискването за складова наличност на различните 

материали е правилно описано, позволяващо да се работи без прекъсване определен 

период при срив в логистиката.  

Мерките за осигуряване на ЗБУТ са правилно разгледани. От разработения план за 

всяка дейност е посочено какви са реалните мерки, които да не позволят трудова 

злополука. Посочените мерки реално ще предпазят живота и здравето на работниците. 

Предложението за провеждане на тестове е в зависимост от конкретните работи. 

Обвързването на лабораторията с конкретна методология по която да се направят 

съответните тестове са правилни. Описаната последователност от момента след 

изпълнена работа до нейното приемане след проведени успешни лабораторни тестове е 

правилен.  

Предложената организация на строителната площадка обхваща времето през трите етапа 

на строителство. От тази организация се вижда синхрона между използването на 
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работници, експерти, механизация и материали. Всеки един ресурс е описан с вид и брой. 

Организацията започва с подписване на Протокол обр.2а и завършва с подписване на 

Констативен акт обр.15.  

Сроковете за изпълнение са посочени като за всяка дейност и всеки етап има 

начало, край и продължителност. Тези срокове напълно съвпадат с посочените в графика. 

Технологичната последователност е спазена. 

Предложените дейности, които ще се изпълняват едновременно са описани като 

технологична обвързаност (битумни разливи с асфалтови пластове) с цел да се 

изпълняват от един и същи екип и такива които могат да се изпълняват заедно за да се 

спести време – поз.37 и 38 свързани с ремонта на дъждоприемни и ревизионни шахти, 

поз.40 и 41 за Доставка и монтаж на тръби 2Ф40 за широколентов интернет и дейности 

свързани с ремонта на двата моста. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

2. Методология на работа 

Методология на работа е описана с механизмите за управление и организация. Тук 

участника много подробно е разгледал разпределението на функциите и отговорностите 

на ръководния състав. За всеки един е предложил механизма за неговата ангажираност. 

Посочените правомощия и субординация са в съответствие с предложената йерархична 

структура. Разгледаните взаимоотношения са правилни 

Посочените нива на компетентност са приемливи. Организационната работа на 

експертния екип е предложена с описание на задачите за изпълнение от всеки един от 

експертите. Предложението обхваща трите периода (етапа), комуникацията между 

участниците, гаранции за постигнат добър резултат и др. Тези задачи произлизат от 

функционалните характеристики на всеки експерт. Проследяването на поставяне на 

задачите от ръководителя на обекта през експертите до изпълнителите е разграничено по 

направления. Редът за поставяне на тези задачи е във връзка с йерархията. Мониторинга 

за изпълнение на тези задачи, както и отчитането на резултатите е правилно разгледан.  

Разпределението на експертите на ниво отделна задача е разчетено вярно. За всяка една 

дейност е посочено кои експерти участват и какви задачи ще решават, как ще ги отчитат 

и контролират.  

Предложената организационна структура на експертите и изпълнителския състав 

отговаря на предмета на поръчката (видовете работи). При определяне на 

необходимостта от работници и техника се отчита тяхната производителност (норма 

време). Структурата на изпълнителския състав (13 екипа) с определен 

инженерно-технически състав за ръководство ще позволи максимално използване на 

екипите за кратки срокове на строителство, т.к. те са строго профилирани по видове 

работи. 

Ресурсната обезпеченост (материали, механизация и работници) е оптимална по вид и 

брой спрямо дневните напредъци. 

Мерки и процедури за контрол върху сроковете за проследяване на ефективността 

и отчитане на резултатите е свързано с поставянето на задачите. Отчитането е описано за 

всеки един експерт. За ръководителя на обекта освен за неговите конкретни действия, са 

предложени и такива чрез другите експерти в зависимост от техните функции. 

При изпълнение на СМР е подбрана подходяща технология за изпълнение, която 

едновременно позволява да се спази изискването на ТС и да се реализира строителството 

при неотбито движение и в кратки срокове. 

При описание на организация на строителната площадка са посочени видовете работи 

изпълнявани от подписване на Протокол обр.2а, през СМР, до подписване на 

Констативен акт обр.15 Разгледани са подробно всички дейности имащи отношение към 

нормалното започване на строителството и описание на всички документи съставяни за 



- 3 3  -  

 

започване на това строителство. При разглеждане на мобилизацията на ресурсите са 

посочени начина за тяхното извършване. За всяка една дейност от подготвителния 

период е посочен кой е отговорник от експертите, както и кой други експерти го 

подпомагат. Това описание е съобразено с функционалните характеристики на всеки 

един от тях. 

По отношение на комуникацията между участниците е предложена такава с всеки 

един от тях – Възложител, Проектант, СН и други лица имащи отношение към строежа. 

Дейностите свързани със строителството отново са разгледани с предложение за 

отговорник от експертите и други които го подпомагат. От предложението се вижда, че за 

всички дейности участват всички експерти от инженерно-техническия състав в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Отделно от СМР за тестове и съпътстващи 

дейности също са предложени ресурси за използване. За етапа на предаване правилно е 

определено да имат отношение ръководителя на обекта и техническия ръководител. 

Останалите експерти са разпределени по конкретните задачи в зависимост от 

функционалните задължения.  

Конкретните действия на персонала при необходимост от действия за намаляване 

срока за строителство са описани приемливо. Въвеждането на допълнително ресурси в 

изпълнението на работите е класическо действие. Подсигуряване на допълнително 

материали за обезпечаване на тези допълнителни човешки ресурси и механизация са в 

общата стратегия. Подсигуряването на допълнителен финансов ресурс е друго решение, 

които ще подпомогне реализирането на съкратените срокове.  

Обезпечеността на екипите с механизация е разчетено добре. За всяка една 

дейност е показана необходимата механизация. При сравнение на оборудването на 13-те 

екипа с това посочено в графика и разчетите в таблицата се вижда пълно съответствие и 

самодостатъчност.  

Обстоятелства и ключови моменти при изпълнение на поръчката са посочени 

геодезия, доставка на строителни материали, закъснение по вина на изпълнителя и др. За 

всеки един от тях са описани обстоятелства защо те са ключови за организацията. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

3. Мерки за контрол на качеството 

Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството са описани с входящ контрол, 

реализиран при производителя и при извършване на доставката. Предложените различни 

методи на контрол са приемливи. Чрез тях се осъществява проверка на различни 

характеристики и размери на материала. Проверката на съпровождащата документация и 

конкретно разписаните отговорности на експертите гарантира, че няма да се допусне 

използване на некачествени материали. Разписаната програма с преминаване през 

описаните нива на контрол гарантира използване само на качествени материали.  

Управлението на контрола на качеството на изпълняваните работи също е добре 

разгледано. Вътрешния контрол е съобразен с изискванията на ТС. Координацията 

извършвана от Ръководител обект е правилна, но тя може да бъде отговорност на 

Експерта по контрол на качеството, т.к. е видно, че той е отговорен за цялостния контрол 

(наравно с Ръководител обект). Предложените отговорници (Ръководител на обект, 

Експерт отговорник по качеството и технически ръководител) са основните отговорници. 

Вземането на пробни образци и направата на лабораторни тестове са вярно описани. 

Методиките, по които ще се осъществява лабораторния контрол са правилно подбрани. 

Пробите за положени асфалтови пластове, трошенокаменна основа, банкети, бетонови 

конструкции са съобразени с изискванията на ТС. Честота на вземане на проби отговаря 

на стандартите.  
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Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

4. Управление на риска 

Участника е описал предложение за управление на риска в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Предложени са конкретни мерки, като преди това за управлението на риска е 

разгледано методика за анализ и оценка. Предложената матрица за управление на риска е 

добра и чрез нея реално е възможно да се контролира и управлява вероятностите за 

сбъдване на тези рискове. Конкретните разгледани рискове съвпадат с тези  дефинирани 

от възложителя, са предложени с подходящи аспекти на проявление. За всеки един аспект 

са определени тежест и вероятност. Степента на въздействие е съобразена с анализа. Въз 

основа на тях са описани мерки, които ще бъдат взети за превенция и за преодоляване на 

последствията. Чрез тези мерки реално ще се намали негативното влияние. 

Предложените действия за наблюдение и мониторинг с посочени срокове отговарят на 

стратегията за управление на риска. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

5. Предложение за опазване на околна среда  

Предложението за опазване на околната среда е съобразено с изискванията на 

документацията. Направения анализ за вероятните причини и източници на замърсяване 

на околна среда са принципни, но имат приложение към конкретния обект. Въз основа на 

тези източници е описано и върху кои аспекти на околна среда се влияе. Набелязаните 

мерки са предложени с обхват и текущо прилагане. Мерки за опазване на въздух, вода, 

запрашеност, шум, пътна и друга инфраструктура и др. са правилно дефинирани. Към тях 

могат да се прибавят и превантивните мерки за инструктажи, използване на механизация 

с изправни двигатели и другите посочени в документацията. Разгледаните мерки 

обхващат всички посочени в изискванията на т.1.4. от Образец 2. За отпадъците 

генерирани в периода на строителството са описани действия по извозване, преработване 

(когато е възможно) и повторно влагане. ПУСО е основен документ който участника 

предлага да разработи. Предложението с описание на конкретните мерки ще доведе до 

запазване на околната среда такава каквато е била преди започване на ремонта. 

Описаните в таблицата действия и очакваните резултати са в съответствие със ЗУО и 

забраната за изхвърляне на вредни и опасни вещества (отрови, химикали, отработени 

масла и горива и др.).  

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

6. Спецификация на основните материали 

Участника е предложил материали с които ще снабдява обекта. Направеното 

описание на съпровождащите документи са съобразени с нормативните изисквания 

(Наредба за изисквания към съответствие на строителните продукти). Посочените 

нормативни изисквания към съответните материали са правилни. Посочените технически 

и качествени характеристики на строителните материали са съобразени с изискванията 

на ТС. Изискванията за материалите показват, че участника е наясно какви и колко 

материали са му необходими и от къде ще ги достави. Начина на контрол на качеството 

при доставката, съхранението и влагането и в строителната дейност е направена с 

отговорници и време. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

Подробен Линеен календарен график. 

Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на 

работната ръка. Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от 
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гледна точка на технологичните процеси, представени в разписаната от Участника 

Строителна програма, да бъде изготвен на етапи на строителство и в него следва ясно да 

са отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности. Да е 

съставен на базата на календарни дни. Началото на изпълнение на дейностите се 

определя от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво, спрямо която дата следва да се изготви графика. Крайната дата на 

изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта обр. 15 съгласно 

Наредба №3/2003 г. 

Максималният срок за изпълнение на строителството по образец от Възложителя 

е 210 календарни дни. За толкова е разработен и приложения от участника график, а 

именно със срок на изпълнение - 210 календарни дни, като започва от подписване на 

Протокол обр.2а и завършва с подписване на Констативен акт обр.15.  

Графика е разработен въз основа на три етапа: Етап 1- подготвителни работи и 

временно строителство, Етап 2 – основно строителство и Етап 3 – приключване и 

демобилизация. Във всеки един от етапите са посочени дейности с време за изпълнение 

(начало, край и продължителност), техника и работници. 

Съгласно изискването към графика трябва да има диаграма на работната ръка. 

Участникът е представил такава, която отговаря  на разчетените по етапи и видове СМР. 

Съгласно диаграмата на работната ръка максималния брой работници ангажирани в 

поръчката е 70 човека. В графика са включени всички видове работи, като за всяка една е 

показано начало, край и продължителност. Посочени са видовете и броя на машините, 

както и броя на изпълнителския състав. Графикът е разчетен за работа при 7-дневна 

работна седмица, но при описанието са разчетени работа на ротационен принцип за 

спазване правилата на КТ. При определяне на последователността на работа, може да се 

направи извод, че е спазена технологичната такава и е съобразена с технологията на 

изпълнение на отделните видове СМР. В графика са разчетени, предвидени 20 

календарни дни за компенсиране на закъснение при лоши климатични условия. Дните са 

разположени така, че реално да компенсират без да е необходимо да се всички работи да 

се планират повторно. 

 

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и 

информация отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за 

участие и на предварително обявените условия. Техническото предложение на 

участника обезпечава, поради което допуска участника до оценка на техническите 

предложения по утвърдената от възложителя методика.  

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката комисията констатира: 

Представено е подписано от Изпълнителен директор на „Пътстрой - 92”  

предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя със срок за 

изпълнение 195 (сто деветдесет и пет) календарни дни, които отговарят на 

изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на 

обществената поръчка. 

В предложението за изпълнение на поръчката са предложени гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР и съоръженията както следва: 

- за реконструкция и рехабилитация на пътя – 2 (две) години; 

- за съоръженията – 4 (четири) години. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок 

на валидност на офертата (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), 
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Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

(Образец № 5 от документацията за обществената поръчка). 

1. Организационно-техническа част. 

В организационен план е представено кратко описание на поръчката, което 

съвпада с това посочено в ТС и документацията към обекта. Общата последователност на 

стр.9-10 е принципна и правилна, но тя не показва реална последователност на процеси 

обвързани технологично а е изброяване на работи. В нея не са посочени основни 

дейности като изграждане на трошенокаменна основа, Направа на банкети и др. В 

асфалтовите работи липсва изграждането на основен пласт – битумизирана основа.  

Няма посочени ясни етапи през които ще се реализира поръчката. Описани са 

дейности които са необходими преди започване на строителството, технологии за 

изпълнение на отделни видове СРР, Изграждане на обектов офис и Осигуряване на ЗБУТ. 

ВОБД е принципен с общи постановки съгласно Наредба 3/16.08.2010 г. 

Принципната постановка води до несъответствия приложена към конкретния обект. 

Например на стр.11 за приемане на ВОБД е записано, че в комисията участва 

представител на областно пътно управление и въз основа на протокола от работата на 

тази комисия ОПУ издава заповед за въвеждане. Ремонтирания път е от общинската 

пътна мрежа и въвеждането на ВОБД става с заповед на Кмета на община Костенец.  

Геодезическите работи са съобразени с изискванията на добрите практики по 

отношение на трасиране, геометрични измервания, съпоставяне на теренните данни и 

очертаване на съответните линии. 

Почистването на строителните площи обхващат дейности свързани с разчистване 

сервитута на строителната площадка и откриване на динамичния габарит на пътя. 

Фрезоването е технологично и от описаното на стр.14-15 не става ясно как ще се 

изпълни. Земни работи са съобразени с изискванията на ТС за изкопи и насипи. 

Съгласно технологията за полагане на банкети на стр.25-28 изпълнението трябва 

да е на два пласта, като долния пласт се полага след полагане на долните пластове от 

асфалтобетон. Съгласно графика цялото количество банкети е разчетено да се изпълни 

преди започване на асфалтовите работи. Съгласно добрите практики вторият пласт се 

полага след полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон. Това не е спазено. 

Съгласно технологията полагането се извършва с специализирана банкетополагаща 

машина. В графика е разчетено комбиниран багер и товарен автомобил. Не е посочено с 

каква машина ще се уплътнява. 

Асфалтовите работи като технология за изпълнение е посочена от производство, 

през доставка, до полагане. Като цяло технологиите са приемливи, но липсва 

разграничаване на полагането на различните видове смеси. Общото описание на 

полагане в голяма степен е приложимо, но има различни начини за полагане на биндер за 

изравнителни пластове от пластове със фиксирана дебелина, както и при полагането на 

битумизирана основа. Липсва адекватна технология за полагане на биндер за кръпки. 

Битумните разливи са съобразени с спецификата на обекта. Пътните работи, в основната 

си част са с правилно подбрани технологии за изпълнение. Бетонът за отливане на 

бетонов канал 30/40 с решетка е с подходяща технология, но не е съобразен с размерите 

на канала. Видно от приложения материал на стр.53-57 технологията е за облицован окоп 

ЕО 1,5/1,00 или ЕО 1,0/1,0.  

Тръбната мрежа за широколентов интернет също има посочена подходяща 

последователност на работите. 

Липсват технологии за изпълнение на ремонтни работи по двете съоръжения. 

Обектовия офис е показан с разпределение на помещенията необходими за 

оборудване. Охраната и пропускателния режим са правилно позиционирани. 
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Охраната на труда са разгледани подробно. Чрез предложените мерки се гарантира 

опазване здравето и живота на работниците. 

Липсва описан технологичен подход за изпълнение на обекта. Видно от графика 

обекта се изпълнява на две части, но няма описание на приетата последователност и 

стратегия за изпълнение на обекта. 

Няма ясно дефинирани дейности свързани с предаване на обекта на възложителя – 

свързани с подписване на Констативен акт обр.15. 

Няма ясно описани мерки, които ще бъдат създадени на обекта за работа при 

неблагоприятни условия. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности и несъответствия този 

елемент от строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

2. Методология на работа 

В методология на работа участника е разгледал експертния състав, който ще 

използва за реализиране на поръчката. Четиримата ключови експерти са посочени със 

задължения и отговорности. Така разпределени задачите се вижда, че същите са 

съобразени с функционалните характеристики на длъжността, както и с изискуемите 

компетентности. При описание на отговорниците по дейности в таблицата на стр.84 се 

вижда, че има предвидени експерти, за които не е описано тяхното ангажиране и какви 

задължения имат. Например за Доставка на материалите е добавен и Отговорник по 

доставките, За Изпълнение на СМР са добавени и Инженери отговарящи по съответните 

части. 

По отношение на доставката на строителни материали е описано производство на 

асфалтови и бетонови смеси. Няма разгледано по какъв начин ще се извърши тяхната 

доставка, както и доставката на другите материали. 

Необходимата механизация е посочена по отделните видове СРР. В голяма част от 

разчетите може да се направи извода, че е достатъчна за изпълнение на описаните 

по-рано технологии. Липсват определени машини в комплекта за някои видове работи. 

Например за Изкоп на хумус (стр.86) липсва техника за извозване. За полагане на 

асфалтови смеси има всички машини за доставка и полагане на цели пластове с ширини 

подходящи за асфалтополагаща машина. В КС има предвидени и кръпки изпълнявани с 

биндер. При ограничени ширини няма подходяща техника за уплътняване. Планираните 

действия при отказ или повреда на някоя от машините, както съответните рискове са 

правилни. Мерките посочени за конкретните рискове показва, че участника познава 

агрегатите и възлите на основните машини и е предприел подходящи действия за 

предпазване на риск от компрометиране графика за изпълнение по отношение недостиг 

или повреда на машина. 

Липсва ясно описание на изпълнителския състав – как е организира и какви са му 

задълженията. 

Комуникацията с възложителя и другите участници в строителния процес е 

поставена на професионална основа. Разгледаните форми – работни срещи, оперативки и 

други са подходящи за конкретния обект. Средствата – факс, телефон, електронна поща 

са съобразно възможностите на всички участници. Посочената схема на стр.193 е 

принципна, но при нея няма посочен авторския надзор. Нивата на достъп до информация 

са разгледани в зависимост от нивата на отговорност. Документооборота е правилно 

описан. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности този елемент от 

строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

3. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. 

Мерките с цел осигуряване на качеството са посочени за всяка една дейност. 

Контрола е посочен преди започване на дейността и по време на нейното изпълнение. 

Посочени са допуски и параметри, които трябва да бъдат достигнати за да се признае 
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работата за качествено изпълнена. Същите са съобразени с изискванията на ТС и 

съответните стандарти. Периода и честотата на вземане на проби е правилно определен. 

Посочените методи за направата на различните тестове показва добро познаване на 

съвременната методология за безразрушителни тестове. Контрола извършван чрез 

проверка на документите също е правилно разгледан. Управлението на несъответстващ 

продукт е съобразен с политиките съгласно СУК ISO 9001/2015.  

Съгласно изискванията на Образец 2 т.1.2 за тези мерки трябва да бъдат 

разграничени мерки по отношение на входящ контрол за материали и вътрешен контрол 

по отношение изпълнение на работите. Мерките са налице, но не са разгледани съгласно 

изискванията. 

 Във връзка с констатираните несъществени нередности и несъответствия 

този елемент от строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

4. Предложение за управление на риска. 

Управлението на риска е показано с подходяща технология за анализ и оценка. 

Дефинирани са времеви рискове, липса на съдействие или координация между 

възложителя, консултанта и другите участници, трудности при изпълнение на 

строителна дейност и др. За всеки един от тях съгласно методика са определени в 

цифрово изражение тежест, вероятност и степен на влияние. Въз основа на тези 

показатели са предложени адекватни мерки за превенция на риска или мерки за 

преодоляване на последиците. В някои мерки се вижда и разписани задължения на 

участника. Например за Трудности при изпълнение на СМР като мерки за превенция е 

записал, че ще използва високо квалифициран персонал на всички нива. Като цяло 

управлението на рисковете е добре обосновано с предложени рискове (които 

съответстват на тези дефинирани от възложителя), които съгласно методиката могат да 

бъдат вероятни. Мерки за превенция и преодоляване на последствията ще окажат 

благоприятно въздействие. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности и несъответствия този 

елемент от строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

5. Мерките за намаляване на социално въздействие. 

Мерките за намаляване на социално въздействие са посочени с конкретни 

действия. Публикуване на информация за предстоящи работи в местни медии и интернет 

сайтове, Изготвяне на доклади за напредък на работите за възложителя, 

Разпространяване на стикери и обявления, Поставяне на информационни табели и др. са 

дейности които ще информират обществеността за предстоящи ремонти и времето когато 

се очаква затрудненията в трафика. Информация за временно пребиваващи е с подходящ 

анализ и конкретни действия. Предложените мерки за редуциране на негативното 

въздействие на стр.199 са разгледани по отношение на различните дейности свързани с 

изпълнение на строителството. 

6. Предложение за опазване на околната среда. 

По отношение на опазване на околна среда, участника е разгледал отношение към 

различните аспекти на проявление – елементи – запрашеност, шум, вибрация и други 

изискуеми. За всеки един от тях е разгледано евентуални източници Въз основа на този 

анализ са предложени мерки и механизми за редуциране на негативното въздействие. 

Обърнато е сериозно внимание на управлението на отпадъците. Посоченото 

разпределение на отпадъците, тяхното транспортиране и предаване е съобразено с 

изискванията на ЗУО и наредбата. Системата за разделно събиране е правилно описана и 

нейното спазване ще доведе до управление съгласно изискванията на внедрените 

системи за управление ISO 14001. Планът за управление (ПУСО) е добре разгледан. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности и несъответствия този 

елемент от строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 
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7. Спецификация на основните материали. 

Спецификата на основните материали е разгледано съгласно изискванията на т.1.5 

от Образец 2. Производството и доставката на бетонови и асфалтови смеси е посочено с 

източник и трасе за доставяне. Описаните технически характеристики към материалите 

са правилни съгласно изискванията на ТС. Контрола на качеството на влаганите 

материали е рамкиран само 

Във връзка с констатираните несъществени нередности и несъответствия този 

елемент от строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

8. Подробен Линеен календарен график. 

Съгласно указанията за участие за възлагане на обществената поръчка  графика 

следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на 

технологичните процеси, представени в разписаната от Участника Строителна програма, 

да бъде изготвен на етапи на строителство и в него следва ясно да са отразени началото, 

времетраенето и изпълнението на всички видове дейности. Съгласно изискването към 

графика трябва да има диаграма на работната ръка.  

Участникът е представил календарен график и диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. Съгласно диаграмата на работната ръка максималния брой 

работници ангажирани с изпълнение на поръчката е 30 човека. В графика са включени 

всички видове работи, предвидените по количествено-стойностна сметка, предоставена 

от Възложителя. 

В представения график няма описани в лявата част дни отразяващи началото, 

времетраенето, изпълнението на видовете дейности и етапи на строителството. Същият е 

направен с последователно записани календарни дни от 1 до 195 с показани брой 

работници от кой до кой ден изпълняват отделни СМР. От предложението може да бъдат 

отчетени спрямо графичната част начало и край. Като цяло технологичната 

последователност е спазена с изключение на полагането на банкети. Не става ясно и защо 

изпълнението на обекта се изпълнява на две части. Няма ясно разграничени етапи.   

В приложения календарен график е описана вида на механизацията за всяка една 

от дейностите без да има брой на отделните машини. Също така предложена е 

неподходяща или недостатъчна механизация за изпълнение на отделни видове дейности 

както следва: 

1. Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на 

пласта, съгласно  ТС, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ 

проктор. 

2. Доставка и полагане на нефракционен скален материал, съгласно  ТС, 

включително всички свързани с това разходи. 

За всяка една от гореописаните две дейности участника е предвидил само комбиниран 

багер и товарен автомобил. 

Съгласно техническата спецификация за обществената поръчка за тези дейности 

би следвало участника да предвиди доставка с автосамосвали, автогрейдер за разстилане 

и пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи за уплътняване. 

В предложението за изпълнение на поръчката на стр. 95 описва екип за полагане 

на насип зона А състоящ се от грейдер 150-200к.с, валяк 10-15т., самосвал 15-20м3, 

автоцистерна за вода 8-10м3 и екип за полагане на пътна основа състоящ се от 

гореописаните машини (грейдер 150-200к.с, валяк 10-15т., самосвал 15-20м3, 

автоцистерна за вода 8-10м3), което е несъответствие с предвидените по график - 

комбиниран багер и товарен автомобил. 

3. За запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ 

материали на битумна  основа - съгласно ТС, участника предвижда неподходяща 

механизация – асфалтополагач, валак 1,5т, валяк 9т, гумен валяк, водоноска, товарен 

автомобил.  
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4. За доставка и полагане на плътен асфалтобетон 0/5, за профилиране и 

изравняване на пластове с обща дебелина 6 см при ремонтни работи на съоръжения на км 

4+460 показва бетоновоз, а на км 7+760 – товарен автомобил. За изпълнението на тези 

дейности както за съоръжението на км 4+460, така и за това на км 7+760 участника 

предвижда 2 работника, които са недостатъчни.  

 

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и 

информация отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за 

участие и на предварително обявените условия. Техническото предложение на 

участника обезпечава, поради което допуска участника до оценка на техническите 

предложения по утвърдената от възложителя методика.  

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката комисията констатира: 

Представено е подписано от Управител „Пътстрой” ООД предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на Възложителя със срок за изпълнение 207 (двеста 

и седем) календарни дни, отговаря на изискванията на Възложителя, описани в 

указанията за участие за възлагане на обществената поръчка. 

В предложението за изпълнение на поръчката са предложени гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР и съоръженията както следва: 

- за реконструкция и рехабилитация на настилки – 2 (две) години; 

- направа на нова тротоарна настилка – 2 (две) години; 

- за преносни и разпределителни проводи –широколентов интернет – 8 (осем) 

години; 

- за рехабилитация на мостове – 4 (четири) години; 

- за хидроизолация на мостовете – 5 (пет) години. 

Така предложените гаранционни срокове и срок за изпълнение напълно отговарят 

на изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на 

обществената поръчка. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок 

на валидност на офертата (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), 

Декларация по по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

(Образец № 5 от документацията за обществената поръчка). 

1. Организационно-техническа част. 

В табличен вид е посочено разпределение на работата в поръчката на етапи. За 

подготвителен етап за начало е записано подписване на Протокол обр,2а с отговорници 

ръководител обект и технически ръководител. ВОБД е също в този етап но няма яснота 

по това как и кога се одобрява, въвежда, поддържа и прекратява. За временната база 

единствено е записано, че се намират на 48 км от обекта и че дружеството разполага с 

влекач за транспорт на техника. В същото време за механизация е разчетен единствено 

бордови автомобили. Липсва ясно посочване на друг етап а се изброяват обобщени 

видове СМР. Липсата на дейности като организиране на строителна площадка, 

мобилизация на всички ресурси и геодезически работи правят започването на 

строителните работи рискови. За всяка една работа е посочено механизация по вид и 

брой, която ще се използва, работници по брой и експерти, които ще са ангажирани с 

контрола и организацията на съответната работа. Описание на технологията е направено 

за всеки един вид СМР. За някой работи технологиите не са съобразени с вида дейност. 

Например за „Изкоп в скални почви за съоръжения …“ стр.41 е описано технология за 

изкоп на хумус. За разкъртване на бордюри не е предвидена машина за предварително 
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рязане на асфалтовата настилка в близост до бордюра за да не се разкъртва. Няма 

съгласно добрите практики и сортиране на годните за втора употреба бордюри. За 

доставка и полагане на биндер за кръпки технологията не покрива всички възможности. 

Не е предвидено полагане при ограничена ширина. Има само машинно. Уплътняването 

също е разчетено с три валяка без да е съобразено за вариант с ограничена ширина – 

кръпки. Тогава предложената схема на уплътняване е неприложима. За направа на първи 

битумен разлив е записано (стр.53), че ще се използва битумна емулсия. Съгласно 

изискванията на ТС за този разлив трябва да се използва разреден битум. За всички 

видове асфалтови пластове е използвана една и съща технология. Липсата на 

разграничение в производството (има специфични изисквания към производството на 

плътна асфалтова смес), начина на полагане (стоманена корда или 9-метрова греда) и 

начина на уплътнение прави предложението условно приемливо. Има и несъответствие 

съгласно описанието битумизираната основа започва да се полага на 03.08 а първият 

битумен разлив започва от 21.08. Това означава, че не се предвижда полагане на битумен 

разлив преди полагането на битумизираната основа. Това е неприемливо от гледна точка 

на изискване на ТС. Технологията за редене на бордюри 18/35 е с неприемлива 

последователност. Бетоновите бордюри не бива да се редят върху втвърден бетон. 

Неясно остава с какво ще се доставя подложния бетон. Съгласно описанието това е с 

„бордови автомобил тип самосвал“. За всички бетонови и арматурни работи не е 

предвиден експерта по част конструкции. Същият е разчетен само за ремонтните работи 

по двете съоръжения. При ремонта на съоръженията технически ръководител не 

предвиден. За доставката и полагането на асфалтовите пластове върху съоръженията е 

предвиден експерта по част конструкции а няма технически ръководител. За поз.66 на 

стр.98 за ПВЦ тръби Ф110 в технологията е записано, че ще се извърши доставката с 

бордови автомобил а такъв при разчета за механизация няма. За останалите работи 

технологиите за изпълнение са приемливи и разчетите за механизация, експерти и 

изпълнителски състав са приемливи. Накрая има запис, че в продължение на 11 

календарни дни ще извърши всичко необходимо съгласно Наредба 3/31.07.2003г за 

подписване на Акт обр.15. В тях са предложени 5 дни за компенсация на закъснение 

вследствие на лоши климатични условия, цялостно почистване и демобилизация на 

ресурсите. 

- Съгласно изискванията на т.1.1.1. на Образец 2 има неясноти: 

1. Предложените етапи са с неясен обхват, времева продължителност и 

съдържание на дейностите. Няма описание на технологична последователност.  

2. Няма ясно предложение относно какви мерки ще се създадат за работа при 

неблагоприятни условия с цел непрекъсване на строителните работи. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности този елемент от 

строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

2. Методология на работа. 

Тук са разгледани механизми за управление. За целта са посочени три дейности.  

Първа дейност е свързана с подготовката на строителна площадка и временна 

организация на движението. Втората дейност е свързана с изпълнение на СМР и третата 

дейност е за завършване и издаване на обекта. Тези три дейности е предложена методика 

за организация включваща подход, критерии, методи и нормативна база. Теоретично 

методологията е правилно подбрана и приложима за конкретния обект. При описание на 

подготвителната дейност са включени всички необходими работи за да се започне 

строежа законосъобразно и без риск от закъснение. Предложеното разпределение на 

експертите по задачите е съобразено с техните функционални изисквания. 

Мобилизацията, ВОБД, Осигуряването на ЗБУТ, строителна площадка и др са 

достатъчно добре описани като организация. Няма единствено разчетени геодезически 

работи. За дейност по извършване на СМР е описано единствено, че ще се използват 
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подготвени експерти и че техническото изпълнение ще се изпълни в съответствие с 

нормативните изисквания. На стр.139 е записано, че за всички строително монтажни 

дейности ще бъде отговорен технически ръководител. Съгласно разчетите в 

организационния план за ремонтните работи по двете съоръжения не е разчетен 

технически ръководител 

Подготвителния период е записан, че се изпълнява за 4 дни. Времето е достатъчно 

да се организират предвидените дейности. Изпълнението на строителството – 207 дни с 

описани с продължителност на всяка дейност. Продължителността на строителството не 

може да бъде 207 дни т.к. целия срок за изпълнение на поръчката е 207 календарни дни а 

в него има 4 дни за подготовка и 11 дни за предаване на обекта. Съгласно разчетите в 

графика срока за изпълнение на СМР е 192 календарни дни. 

В предаването на обекта е предвидено 5 дни за компенсиране закъснението от 

лоши климатични условия. 

В организацията на ключовия екип е разгледано начина по който се извършва 

делегиране на права и отговорности. За трите дейности обобщено е посочено кои 

експерти се привличат да участват. Принципно е приемливо тази ангажираност, но при 

детайлната ангажираност по видове СМР се виждат и непълноти. Не е приемливо за 

полагане на асфалтови смеси върху съоръженията да не участва техническия 

ръководител а да участва експерта по част конструкции. Съгласно указанията 

техническия ръководител отговаря за всички видове СМР. В длъжностната 

характеристика на стр.144 не е записано, че отговаря само за асфалтови и пътни работи. 

По отношение на изпълнителския състав се вижда, че е разпределен в 16 екипа, като 

всеки екип е описан кои работи ще изпълнява. Максималния брой работници за обекта е 

86 човека. Екипите са много на брой но по този начин се дава самостоятелност на екипа 

да е от работници с подходяща квалификация и подходяща техника и изпълнява едни и 

същи работи. 

Комуникацията вътре в екипа е по определени проблеми и предварително 

планирани. Посочените начини – оперативки, разпределяне на задачите между екипа, 

поставяне на срокове и докладване на изпълнението са добра основа за етична 

комуникация в екипа. Посочената схема за комуникация навън от екипа (стр.149) – с 

възложител, СН и др. в голяма част е правилна. Не е приемливо комуникацията с 

Възложител да се осъществява чрез строителен надзор. Участника има договор с 

възложител с ясно разчетени права и отговорности на двете страни. Формите за 

комуникация – работни срещи, доклади, координация на строителството и др. са 

правилно подбрани. Липсват средствата за комуникация. 

Направеното описание на техниката която ще се използва за изпълнение на 

поръчката е посочена общо за целия обект. От описание на работите в организационния 

план се вижда разпределението по видове СМР. С малки изключения разчетите са добре 

направени и чрез тях се гарантира изпълнението на дневните напредъци. 

Няма ясно разгледано мерки и процедури за контрол върху сроковете за 

изпълнение на дейностите. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности този елемент от 

строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

3. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. 

От стр. 161 е направено добро и вярно описание на система за управление на 

качеството ISO 9001/2015, система за управление на околната среда ISO 14001/2015, 

система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 

18001/2007, система за производствен контрол на асфалтови смеси за асфалтова база в гр. 

Пазарджик. 

Добре са описани осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на 

качество. 
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Правилно са описани контрол на самото изпълнение на строително-монтажните работи – 

при земни работи; асфалтови работи; кофражни, армировъчни и бетонови работи. 

Вярно в табличен вид са показани входящ контрол и контрол през време на 

строителството до приключване и предаване на обекта с описани конкретни отговорници 

за всяка от описаните дейности. 

Направено е вярно описание на методите на изпитване и контрол на основните 

видове СМР на обекта с разгледани при земни работи (степен на уплътняване по метода 

на „заместващ пясък”, чрез натоварване с кръгла плоча; контрол на материалите – 

зърнометричен състав, стандартно уплътнение и показател по CBR) при бетонови работи 

(разрушителен и безразрушителен метод);  при асфалтови работи (остатъчна порестост, 

коефициент на уплътнение, равност и др),  изпълнявани от строителна лаборатория.  

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

4. Предложение за управление на риска. 

За този елемент участника е предложил подходяща методика за оценка и анализ на 

дефинираните от възложителя рискове. За всеки един е предложена форма на 

проявление. Вероятността за възникване и степента на влияние е правилно оценена. Въз 

основа на тях и направения анализ са описани конкретни мерки за превенция. Същите ще 

окажат влияние вероятността  от възникване да намалее до минимум. Предложените 

мерки за преодоляване на последиците също биха оказали благоприятно въздействие, 

така, че да се премахнат бързо условията за възникване на риска и да се преодолеят 

акумулирано закъснение. Посочения срок и отговорник са правилни. Липсват единствено 

действия за мониторинг (наблюдение) на рисковете. 

Във връзка с констатираните несъществени нередности този елемент от 

строителната програма може да бъде приет за изпълнен. 

5. Предложение за опазване на околната среда. 

От стр. 195 е направено предложение за опазване на околната среда по време на 

изпълнение на СМР. Описана е система за управление на околната среда ISO 14001/2015. 

Правилно последователно в табличен вид са разгледани всички дефинирани от 

Възложителя мерки – инструктажи, почистване, използване на покрития за защита срещу 

замърсяване на въздуха и шумоизолация, забрана за изхвърляне на вредни вещества за 

опазване на въздуха, работа с изправни и регулирани ДВГ, депониране на 

съществуващите стари материали само на регламентирани депа и измиване на 

транспортните средства преди напускане на строителната площадка. Вярно са описани 

период на изпълнение, отговорни лица и резултат.  

В приложения план за изпълнение на дейности за опазване на околната среда 

добре са описани срок, ресурси и отговорни лица на  изпълнителя. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

 Спецификация на основните материали. 

От стр. 210 е описана спецификация на основните материали. 

В табличен вид е дадена спецификация на основните материали. Добре са описани 

вид на строителния продукт, технически и качествени характеристики, производител и 

придружаващи го документи при влагането. Разгледани са битумна емулсия, битум, 

асфалтови смеси, инертни материали, бетони, бетонни изделия (бетонови бордюри, сиви 

павета, отводнителни улеи, стоманобетонови тръби), стомана, капаци за ДШ и РШ, 

тръби, отводнители, еластична ограда, маркировъчна боя, знаци, хидроизолация и др. За 

всеки един материал правилно е предложена характеристика със съответния стандарт на 

който трябва да отговаря, описан е съответния производител и придружаващи го 

документи. Начините на контрол (входящ) е правилно организиран – по документи, 
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визуално и чрез лабораторни изпитвания. Съхранението в складове е правилно разчетено 

да според предписанията на производителя. 

Във връзка с констатациите този елемент от строителната програма може да 

бъде приет за изпълнен. 

Съгласно указанията за участие за възлагане на обществената поръчка  графика 

следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на 

технологичните процеси, представени в разписаната от Участника Строителна програма, 

да бъде изготвен на етапи на строителство и в него следва ясно да са отразени началото, 

времетраенето и изпълнението на всички видове дейности. Съгласно изискването към 

графика трябва да има диаграма на работната ръка.  

Участникът е представил линеен календарен график и диаграма на работната ръка. 

В графика са включени всички видове работи, предвидените по количествената сметка, 

предоставена от Възложителя. 

В приложения линеен календарен график са описани вида и броя на 

механизацията, както и брой работници за всяка една от дейностите. 

В представения график има описани условни дати отразяващи началото, края на 

всеки вид СМР. Показано е и времетраенето за изпълнението на видовете дейности.  

Направен е технологично последователно с ясно описани отделни етапи за 

изпълнение – Подготвителен етап – откриване на строителната площадка    подписване на 

обр.2а, временна организация на движението и временна база; Етап на изпълнение на 

СМР – изпълнение на всички строително-монтажни работи и Дейности по завършване и  

издаване на обекта – демобилизация на строителна механизация и работна ръка, 

почистване на обекта  и  подготовка, комплектоване на документацията необходима за 

подписване на  акт образец № 15 по Наредба №3. 

Направено е правилно разпределение на механизацията и броя на работниците за 

всяка една дейност. Използваната технологична последователност при направа на 

битумните разливи не е правилно разчетена спрямо полагането на отделните пластове 

асфалтови смеси. Полагането на първи битумен разлив се разминава с полагане на 

асфалтова смес за основен пласт. Неправилно е показано полагане на първи битумен 

разлив с полагането на биндер за изравнителни и профилиращи пластове. Диаграмата на 

работната ръка е правилно изчислена с необходимия брой работници. 

 

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и 

информация отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за 

участие и на предварително обявените условия. Техническото предложение на 

участника обезпечава, поради което допуска участника до оценка на техническите 

предложения по утвърдената от възложителя методика.  

 

Участник № 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София. 

Представено е предложение за изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя със срок за изпълнение 210 (двеста и десет) календарни дни, отговаря на 

изискванията на Възложителя, описани в указанията за участие за възлагане на 

обществената поръчка. 

В предложението за изпълнение на поръчката няма записани никакви 

гаранционни срокове. 

Предложението на участника ДЗЗД „Път Костенец 2018” гр. София за 

изпълнение на поръчката не е подписано от представляващият обединението, 

както и не е подписано от представителите на членовете на обединението – липсва 

какъвто и да е подпис или печат. 

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок 
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на валидност на офертата (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), 

Декларация по по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

(Образец № 5 от документацията за обществената поръчка). 

Съгласно изискванията на Възложителя за участие в процедурата Техническото 

предложение трябва задължително да съдържа: 

т. 2.3.2.4. от Указанията за участие „Гаранционни срокове за видовете 

строително-монтажни работи и съоръжения, поотделно и конкретно посочени.  

*** Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от 

предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не 

по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните 

нормативни актове. 
Съгласно т. 2.3 от указанията на Възложителя за участие в процедурата ако 

Участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някои от 

приложенията към него, или представеното от него Предложение за изпълнение, или 

приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, този Участник 

ще бъде отстранен от участие.  

Съгласно т. 2.3 от указанията на Възложителя за участие в процедурата ако 

Предложение за изпълнение на поръчката на Участник не съдържа някое от горните 

приложения или съдържа приложение, което не съответства на изискванията на 

техническата документация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, 

като неотговаряща на това предварително обявено условие (чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП).  

С липсата на подпис върху техническото предложение на практика участника не 

се обвързва с изпълнението на поръчката.  

В предвид гореописаните констатации за липса на предлагани от участника 

гаранционни срокове за видовете СМР и съоръженията, както и факта, че предложението 

за изпълнение на поръчката не е подписано от Представляващ  ДЗЗД „Път Костенец 

2018“, комисията приема, че предложението на участника не отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с 

т. 2.3, раздел IV. изисквания към съдържанието и обхвата на офертите и 

необходимите документи. Указания за подготовка на офертите от Указанията за 

участие на офертата, комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 6 – ДЗЗД „ПЪТ КОСТЕНЕЦ 2018”, гр. София, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до 

оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне 

следните участници: 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София. 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София. 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик. 

 

V етап 

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите „оптимално 

съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
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Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, 

икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на 

комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 

качество/цена”. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която 

се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка в Методика 

за определяне комплексната оценка на офертите. 

 

Оценка на офертите: 

Подпоказател №1 - П1 Технологична последователност и срокове за изпълнение. 

Въз основа на детайлен анализ на разработката на допуснатите участници 

относно Технологична последователност и срокове за изпълнение, комисията определи 

следните оценки по показателя П1: 

 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив – 2 точки. 

Мотиви:  

Съгласно условията на методиката и констатираните по-горе бележки може да 

бъде отчетено следното предложение: 

1. По отношение на технологична последователност се вижда Предложени три 

етапа за реализиране на поръчката: Подготвителен етап, Етап на изпълнение на СМР и 

Етап на предаване на обекта.  

Подготвителния етап с продължителност 3 (три) календарни дни - обхваща 

дейности по подписване на протокол обр.2а, мобилизация на ресурсите, подготвителни 

дейности и изграждане на временно строителство. 

Вторият етап е свързан с изпълнение на строителните работи при ВОД с 

продължителност 203 (двеста и три) календарни дни. В таблична форма са показани 

всички видове СМР съгласно КС, като са показани начало, край и продължителност и 

екипа който ще изпълни съответната работа. За целия обем от работа са разчетени общо 2 

екипа. Третия етап е с продължителност 2 (два) календарни дни с предвидени работи по 

предаване на обекта. Записани са съответния брой работни дни за всеки един от 

гореописаните етапи. 

Направено е описание на технологичния подход за изпълнение на обекта с 

последователност на изпълнение на основните видове работи. Описани са дейности по 

мобилизация и подготовка, временно строителство, доставка материали, изпълнение 

СМР, изпитвания, демобилизация и премахване на временното строителство, изготвяне 

на екзекутивна документация и подписване протокол обр. 15.   

ВОБД е принципен с общи постановки съгласно Наредба 3/16.08.2010 г. Няма 

приложени схеми за ВОБД. Не е посочено начина на изпълнение на СМР – с или без 

отбиване на движението.  

Технологиите за изпълнение на основни видове СМР са посочени за всички 

работи съгласно КС. Земните работи – изкопи и насипи са посочени с принципни 

технологии, но същите са приложими към конкретния обект. Изграждането на основа от 

трошен камък е рамкирана само, без конкретни действия.  

Неточност има и при направата на първи битумен разлив. Участника предлага 

битумния материал за този разлив да е битумна емулсия. Съгласно ТС 2014 на АПИ 

(цитирано от участника) – материала за този разлив трябва да бъде разреден битум.  

Неточности има и при напраната на кръпки. Съгласно записа на стр. 83 за този вид 

работа кръпките се изпълняват с плътен асфалтобетон, а съгласно проекта те са с биндер 

и емулсия. За този вид работа няма посочено как ще бъде изпълнено полагането. 

Посоченото уплътняване с гладки бандажни и гумени валяци е неприложимо за кръпки с 
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ограничена ширина. За останалите несъответствия има констатации в т.1 за този 

участник. 

Няма предвидени технологии за основни видове СМР – направа на банкети, 

направа на тръбна мрежа за широколентов интернет, както и ремонтни работи по двете 

съоръжения. 

Доставката и складирането на материалите необходими за строителството са 

правилно разчетени. 

Необходимите тестове и изпитвания са направени на основата на единични и 

комплексни изпитвания и приемане на изпълнените работи. Посочените документи за 

предаване на обекта са съобразени с изискванията на ЗУТ и Наредба 3/31.07.2003г. 

Реално няма посочени методики по които да бъдат направени тестовете, както и 

честотата на вземане на проби. Липсата на тази информация прави предложението 

бланкетно. 

Описана е технологична последователност, която в по-голямата си част е 

правилна и отговаряща на технологии за изпълнение на отделните видове СРР. 

Констатираните забележки са несъществени и не биха повлияли на цялостното 

изграждане на обекта. Чрез показаните технологии за изпълнение на единичните видове 

СРР (без тези забележки) се гарантира качествено изпълнение. 

2. Предложените срокове за изпълнение на отделните видове СРР е съобразено с 

общия срок и с предвидените видове машини и техния брой. При проверка за дневни 

напредъци се установи, че продължителността на работа е правилно разчетен. 

Продължителността и последователността в голяма част от работите е съобразена (видно 

от графика). Сроковете са реалистични и при добра мотивация и организация ще бъдат 

изпълнени съгласно графика  

3. Мерките за предварително информиране на обществеността са посочени с 

обхват и текущо прилагане. Разполагането на информационни табели, схеми на ВОБД е 

един от начините за информиране. Предложените мерки и начини за информиране на 

обществеността са предложени в различни аспекти – от физически достъп до достъп до 

комунални услуги. Информирането е с правилни средства, а мерките за осигуряване на 

достъп са съобразени с спецификата на обекта.  

4. Обходните маршрути са обосновани – за избягване на негативно социално 

въздействие – и законосъобразно – съгласно ВОБД и ЗУТ. Посочените схеми очертават 

ясно маршрутите. Същите са приемливи. Възпрепятстване на паркирането, затруднение в 

транспортния трафик вследствие на придвижване на транспортна техника са посочени с 

предвидени дейности и прогнозна ефективност. 

5. Посочени са действия на персонала чрез, които ще се позволи навременно 

стартиране на работите. Организацията на работната площадка е посочена с осигуряване 

на подходящи маста за работа на експертите и почивка на изпълнителски състав. Местата 

за складиране, доставката на материалите и тяхното влагане са правилно разчетени. 

Предложените отговорници няма за всички дейности (По отношение на мобилизация), но 

цялостната подготовка е включена в задълженията им като характеристики. 

Подготовката на строителната площадка е планирана с организация на временен обектов 

лагер, от който ще се тръгва за работа и ще се прибират машините за домуване. Разчетени 

са и местата за почивка и работа на персонала. Складовете за материали ще се поддържат 

за работа при проблеми с доставчиците. 

6. Показаната механизация е с пропуски относно пълния комплект машини. 

Липсата на машини за доставка на материали или уплътнение на трошен камък е 

направено само в графика. В технологиите за изпълнение механизацията е посочена. 

Разчетите на изпълнителския и експертен състав е достатъчен за да обезпечи 

организацията, изпълнението и контрола на работите. 
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7. По отношение на надграждащите условия за 3т, не е покрито изискването за 

показване на ключови моменти в технологично и организационно отношение и 

гарантиране на техническите преимущества на предложението. За същото условие не 

описана никаква информация. Липсата на тази информация ще доведе до условност на 

предложението и повишаване на риска от закъснение. Липсват описание на 

преимуществата на техническото предложение и кои са ключовите моменти.  

Описанието на опазване на околна среда е разчетена съгласно изискванията на образеца. 

Същите са описани в констатациите за околна среда. 

Поради тези констатации това надграждащо условие не се приема за изпълнено. 

Във връзка с направените констатации за този показател е налице описание на 

показателя отговарящо за 2 т. 

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София – 3 точки. 

Мотиви:  

Съгласно условията на методиката и констатираните по-горе бележки може да 

бъде отчетено следното предложение: 

1. По отношение на технологична последователност се вижда Предложени три 

етапа за реализиране на поръчката: Подготвителен етап, Етап на изпълнение на СМР и 

Етап на предаване на обекта.  

Първият етап обхваща дейности по подготовка на строителна площадка, 

мобилизация на ресурсите и въвеждане на ВОБД. Вторият етап е свързан с изпълнение на 

строителните дейности, направата на тестове и всички съпътстващи дейности. Третия 

етап е с предвидени работи по предаване на обекта.   

Посочената обща последователност на строителните процеси е условно 

приемлива. В допълнение, за достатъчна яснота са описани последователност на отделни 

видове СМР. Описаната технологична зависимост на отделните работи (там където има 

такава) е съобразена с добрите практики и изискванията на ТС. Представената 

технологична последователност дава възможност да се определи и оптималното 

използване на ресурсите. Това описание показва, че участника е запознат с изпълнението 

на подобни обекти и предложените технологии за изпълнение на всички видове СМР ще 

бъдат спазени. 

 В описание на технологиите за изпълнение на отделните видове СМР се 

констатира съответствие с изискванията на ТС и специфичните работи свързани с 

изграждане комуникационно трасе (широколентов интернет и нови шахти) и ремонтни 

работи на големи съоръжения – мостове км. 4+460 и км. 7+760. За всяка една работа са 

посочени изискванията за материали и достигнати параметри при изпълнение. 

Предложения ресурс за изпълнение съвпада с разчетите в графика и диаграмата за 

работната ръка. 

Предложението за провеждане на тестове е в зависимост от конкретните работи. 

Обвързването на лабораторията с конкретна методология по която да се направят 

съответните тестове са правилни. Описаната последователност от момента след 

изпълнена работа до нейното приемане след проведени успешни лабораторни тестове е 

правилен.  

Предложената организация на строителната площадка обхваща времето през трите етапа 

на строителство. От тази организация се вижда синхрона между използването на 

работници, експерти, механизация и материали. Всеки един ресурс е описан с вид и брой. 

Организацията започва с подписване на Протокол обр.2а и завършва с подписване на 

Констативен акт обр.15.  

Относно подхода на работа е описан с механизмите за управление и организация. 

Тук участника много подробно е разгледал разпределението на функциите и 

отговорностите на ръководния състав. За всеки един е предложил механизма за неговата 
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ангажираност. Посочените правомощия и субординация са в съответствие с 

предложената йерархична структура. Разгледаните взаимоотношения са правилни 

При описание на организация на строителната площадка са посочени видовете 

работи изпълнявани от подписване на Протокол обр.2а, през СМР, до подписване на 

Констативен акт обр.15 Разгледани са подробно всички дейности имащи отношение към 

нормалното започване на строителството и описание на всички документи съставяни за 

започване на това строителство. При разглеждане на мобилизацията на ресурсите са 

посочени начина за тяхното извършване.  

По отношение на комуникацията между участниците е предложена такава с всеки 

един от тях – Възложител, Проектант, СН и други лица имащи отношение към строежа.  

Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството са описани с входящ контрол, 

реализиран при производителя и при извършване на доставката. Вътрешния контрол е 

съобразен с изискванията на ТС.  

Описана е технологична последователност, е правилна и отговаряща на 

технологии за изпълнение на отделните видове СРР. Констатираните забележки са 

несъществени и не биха повлияли на цялостното изграждане на обекта. Чрез показаните 

технологии за изпълнение на единичните видове СРР се гарантира качествено 

изпълнение. 

2. Сроковете за изпълнение са посочени като за всяка дейност и всеки етап има 

начало, край и продължителност. Тези срокове напълно съвпадат с посочените в графика. 

Технологичната последователност е спазена. 

Предложените дейности, които ще се изпълняват едновременно са описани като 

технологична обвързаност с цел да се изпълняват от един и същи екип, както и такива 

които могат да се изпълняват заедно за да се спести време – същите са описани в т.1 от 

настоящите констатации за този участник. Предложените срокове за изпълнение на 

отделните видове СРР е съобразено с общия срок и с предвидените видове машини и 

техния брой. При проверка за дневни напредъци се установи, че продължителността на 

работа е правилно разчетен. Сроковете са реалистични и при добра мотивация и 

организация ще бъдат изпълнени съгласно графика  

3. Направено е много точно и конкретно описание на начина чрез който ще се 

информира обществеността – поставяна информационни табели на често посещавани 

места (магазини, училища и др.), чрез местния вестник, по кабелната телевизия и на сайта 

на общината. При допълнителни изисквания за разяснения ще се участва в заседания на 

общински съвет или на общи събрания. При регулиране на ВОБД ще има в началото и в 

края по един сигналист, които освен да регулират движението ще обясняват и за реалната 

ситуация. Предложението гарантира в задоволителна степен изискванията. 

4. Обходни маршрути и мерки за избягване на ненужното паркиране и струпване 

на строителна механизация е добре описана от участника като предлага изпълнение на 

строителството без изцяло отбиване на движението и предвидено работа само на 

предвидените за деня машини, освобождаване от товара по най-бърз и ефективен начин, 

престой на машини и автомобили само на определените за това места и др. Правилно е 

описан ВОБД в съответствие с Наредба №3 от 16 август 2010г. със схеми за работа на 

половин пътно платно. Обходния маршрут (при необходимост) обхваща както 

населеното място, така и алтернативен маршрут на част от пътя. Съгласно описанието 

той ще се използва само при крайна необходимост и то в рамките на един работен ден. 

5. Направено е добро описание на конкретни действия на персонала водещи до 

осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес при 

евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството при гарантиране 

качествено изпълнение на строителството. Подготовката на строителната площадка е 

планирана с организация на временна обектова база, където ще нощуват машините. 

Показани са и местата за почивка и работа на експертите и персонала. Складовете за 
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материали ще се поддържат до определен процент за работа при проблеми с 

доставчиците. Метода за работа при несъответстващ продукт е съобразен с добрите 

практики и изискванията на договора. Определянето на местата за складиране. охрана и 

т.н. са разписани подробно. От тях се вижда, че подхода е правилен от гледна точка на 

приетия план за контрол на качеството. Изискването за складова наличност на 

различните материали е правилно описано, позволяващо да се работи без прекъсване 

определен период при срив в логистиката.  Мобилизацията на машините е предложено да 

се извърши в подготвителния етап за голяма част от строителните машини а за другите 

съгласно графика за строителство. Организацията за осигуряване на ЗБУТ също се прави 

правилно в началото за да се гарантира живота и здравето на работниците. 

Геодезическите работи по осигуряване на опорна мрежа, трасиране и геометрична 

нивелация са необходими за всяка една строителна работа. 

 6. При описание на екипите се виждат видовете дейности, които ще изпълняват с 

посочени ресурси за използване – техника и работници. Изпълнителския състав е 

организиран в 13 екипа. За всеки един от екипите е предвидено кои работи ще изпълни и 

оборудването с механизация. При направа на проверка се констатира, че ресурсите са 

достатъчни за да обезпечат напълно изпълнението на видовете работи. Правилно е 

определен инженерно-технически състав за ръководство на екипите. Направено е добро 

описание на действия при отказ на строителни машини.  

7. По отношение на надграждащите условия за 3 т., е покрито изискването за 

показване на ключови моменти в технологично и организационно отношение и 

гарантиране на техническите преимущества на предложението. В описаните аргументи 

за приетата технологична последователност (стр.36-37) са посочени такива свързани с 

избора на срок за изпълнение, качество, използвани ресурси и други. Там много добре са 

описани ключовите моменти в организационно и технологично отношение с технически 

преимущества. Тези аргументи заедно с описаните преимущества (свързани с избрания 

подход и наличните технологични машини) подкрепят напълно избраната стратегия за 

реализиране на проекта. Така разгледани техническите преимущества гарантират 

превенция и преодоляване на закъснение. Разгледаните рискови (критични) работи от 

което изпълнение зависи крайния срок са правилно определени и с конкретни мерки 

подсигурени. Обстоятелства и ключови моменти при изпълнение на поръчката са 

посочени геодезия, доставка на строителни материали, закъснение по вина на 

изпълнителя и др. За всеки един от тях са описани обстоятелства защо те са ключови за 

организацията. 

Описанието на опазване на околна среда е разчетена съгласно изискванията на 

образеца. Същите са разгледани по елементи на околна среда и тези свързани с 

изискванията на т.1.4. на Образец 2. 

Във връзка с направените констатации за този показател е налице описание на 

показателя отговарящо за 3 т. 

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София – 2 точки. 

Мотиви:  

Съгласно условията на методиката и констатираните по-горе бележки може да 

бъде отчетено следното предложение: 

1. По отношение на технологична последователност се вижда обща 

последователност, която е принципна и правилна, но тя не показва реална 

последователност на процеси обвързани технологично а е изброяване на работи. В нея не 

са посочени основни дейности, като Изграждане на трошенокаменна основа, Направа на 

банкети и др. В асфалтовите работи липсва изграждането на основен пласт – 

битумизирана основа.  
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Няма посочени ясни етапи през които ще се реализира поръчката. Описани са 

дейности които са необходими преди започване на строителството, технологии за 

изпълнение на отделни видове СРР, Изграждане на обектов офис и Осигуряване на ЗБУТ. 

ВОБД е принципен с общи постановки съгласно Наредба 3/16.08.2010г. 

Принципната постановка води до несъответствия приложена към конкретния обект 

описана в констатациите на т.1 за този участник.  

Геодезическите работи са съобразени с изискванията на добрите практики по 

отношение на трасиране, геометрични измервания, съпоставяне на теренните данни и 

очертаване на съответните линии. 

Почистването на строителните площи обхващат дейности свързани с разчистване 

сервитута на строителната площадка и откриване на динамичния габарит на пътя. 

Има констатирани несъответствия. Съгласно технологията за полагане на 

банкети, изпълнението трябва да е на два пласта, като долния пласт се полага след 

полагане на долните пластове от асфалтобетон. Съгласно графика цялото количество 

банкети е разчетено да се изпълни преди започване на асфалтовите работи. Съгласно 

добрите практики вторият пласт се полага след полагане на износващ пласт от плътен 

асфалтобетон. Това не е спазено. Съгласно технологията полагането се извършва с 

специализирана банкетополагаща машина. В графика е разчетено комбиниран багер и 

товарен автомобил. Не е посочено с каква машина ще се уплътнява този материал. 

Асфалтовите работи като технология за изпълнение са приемливи, но липсва 

разграничаване на полагането на различните видове смеси. Общото описание на 

полагане в голяма степен е приложимо, но има различни начини за полагане на биндер за 

изравнителни пластове от пластове със фиксирана дебелина, както и при полагането на 

битумизирана основа. Липсва адекватна технология за полагане на биндер за кръпки. 

Другите констатации са показани в т.1. 

Обектовия офис е показан с разпределение на помещенията необходими за 

оборудване. Охраната и пропускателния режим са правилно позиционирани. 

Охраната на труда са разгледани подробно. Чрез предложените мерки се гарантира 

опазване здравето и живота на работниците. 

В подхода за работа участника е разгледал експертния състав, който ще използва 

за реализиране на поръчката. Четиримата ключови експерти са посочени със задължения 

и отговорности. 

По отношение на доставката на строителни материали е описано производство на 

асфалтови и бетонови смеси.  

Комуникацията с възложителя и другите участници в строителния процес е 

поставена на професионална основа. Разгледаните форми – работни срещи, оперативки и 

други са подходящи за конкретния обект. Средствата – факс, телефон, електронна поща 

са съобразно възможностите на всички участници.  

Мерките с цел осигуряване на качеството са посочени за всяка една дейност. 

Контрола е посочен преди започване на дейността и по време на нейното изпълнение. 

Посочени са допуски и параметри, които трябва да бъдат достигнати за да се признае 

работата за качествено изпълнена. Същите са съобразени с изискванията на ТС и 

съответните стандарти. Периода и честотата на вземане на проби е правилно определен. 

Посочените методи за направата на различните тестове показва добро познаване на 

съвременната методология за безразрушителни тестове. Контрола извършван чрез 

проверка на документите също е правилно разгледан.  

2. Предложените срокове за изпълнение на отделните видове СРР са съобразени с 

общия срок и с предвидените видове машини и техния брой. При проверка за дневни 

напредъци се установи, че продължителността на работа е правилно разчетен. 

Продължителността и последователността в голяма част от работите е съобразена (видно 
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от графика). Сроковете са реалистични и при добра мотивация и организация ще бъдат 

изпълнени съгласно графика  

3. Мерките за предварително информиране на обществеността са посочени с 

обхват и текущо прилагане. Предложените мерки и начини за информиране на 

обществеността са предложени в различни аспекти. Информирането е с подходящи 

средства. 

4. Обходните маршрути са обосновани – за избягване на негативно социално 

въздействие – и законосъобразно – съгласно ВОБД и ЗУТ. Участника разчита да 

изпълнява обекта без прекъсване на движението 

5. Посочени са действия на персонала чрез, които ще се позволи навременно 

стартиране на работите.  Времената база ще бъде в основата на навременното стартиране 

всеки ден на строителните работи. Там ще има подходящи места за почивка и работа, за 

домуване на техника и за склад на строителни материали. Мобилизацията на ресурсите е 

предложено да се осъществява по предварително изготвен план на база графика за 

изпълнение на строителството. 

6. Показаната механизация е достатъчна да изпълни посочените обеми в 

определения срок. Общата структура покрива изискванията от ангажиране на 

механизация съгласно отделните видове СРР. Плана за реакция при отказ или авария е 

приемлив от гледна точка на добрите практики. 

7. По отношение на надграждащите условия за 3 т., не е покрито изискването за 

показване на ключови моменти в технологично и организационно отношение и 

гарантиране на техническите преимущества на предложението. За същото условие не 

описана никаква информация. Липсата на тази информация ще доведе до условност на 

предложението и повишаване на риска от закъснение. Липсват описание на 

преимуществата на техническото предложение и кои са ключовите моменти.  

Описанието на опазване на околна среда е разчетена съгласно изискванията на образеца. 

Същите са описани в констатациите за околна среда. 

Поради тези констатации това надграждащо условие не се приема за изпълнено. 

Във връзка с направените констатации за този показател е налице описание на 

показателя отговарящо за 2 т. 

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик – 2 точки. 

Мотиви:  

1. Предложението е за изпълнение на поръчката в три етапа. За подготвителен 

етап за начало е записано подписване на Протокол обр,2а. ВОБД е също в този етап, но 

няма яснота по това как и кога се одобрява, въвежда, поддържа и прекратява. За 

временната база единствено е записано, че ще се изгради до обекта, който се намират на 

48 км от централния офис на участника и дружеството разполага с влекач за транспорт на 

техника. В същото време за механизация е разчетен единствено бордови автомобили. 

Липсва ясно посочване на друг етап а се изброяват обобщени видове СМР. Липсата на 

дейности като организиране на строителна площадка, мобилизация на всички ресурси и 

геодезически работи правят започването на строителните работи рискови. Описание на 

технологията за изпълнение е направено за всеки един вид СМР. За някой работи 

технологиите не са съобразени с вида дейност. Например за „Изкоп в скални почви за 

съоръжения …“ стр.41 е описано технология за изкоп на хумус. И за други видове СРР 

описани в земни работи са констатирани забележки отразени в т.1 за този участник. За 

доставка и полагане на биндер за кръпки технологията не покрива всички възможности. 

Не е предвидено полагане при ограничена ширина. Има само машинно. Уплътняването 

също е разчетено с три валяка без да е съобразено за вариант с ограничена ширина – 

кръпки. Тогава предложената схема на уплътняване е неприложима. За всички видове 

асфалтови пластове е използвана една и съща технология. Има и несъответствие съгласно 
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описанието битумизираната основа започва да се полага на 03.08 а първият битумен 

разлив започва от 21.08. Това означава, че не се предвижда полагане на битумен разлив 

преди полагането на битумизираната основа. Това е неприемливо от гледна точка на 

изискване на ТС. Констатирани нередности относно технологиите е направено в т.1 от 

настоящия протокол за този участник За останалите работи технологиите за изпълнение 

са приемливи и разчетите за механизация, експерти и изпълнителски състав са 

приемливи. Накрая има запис, че в продължение на 11 календарни дни ще извърши 

всичко необходимо съгласно Наредба 3/31.07.2003г за подписване на Акт обр.15. В тях са 

предложени 5 дни за компенсация на закъснение вследствие на лоши климатични 

условия, цялостно почистване и демобилизация на ресурсите. 

В подхода за организация са разгледани механизми за управление. За целта са 

посочени три дейности. Първа дейност е свързана с подготовката на строителна 

площадка и временна организация на движението. Втората дейност е свързана с 

изпълнение на СМР и третата дейност е за завършване и издаване на обекта. Тези три 

дейности е предложена методика за организация включваща подход, критерии, методи и 

нормативна база. Теоретично методологията е правилно подбрана и приложима за 

конкретния обект. При описание на подготвителната дейност са включени всички 

необходими работи за да се започне строежа законосъобразно и без риск от закъснение. 

Мобилизацията, ВОБД, Осигуряването на ЗБУТ, строителна площадка и др са 

достатъчно добре описани като организация. Няма единствено разчетени геодезически 

работи. За дейност по извършване на СМР е описано единствено, че ще се използват 

подготвени експерти и че техническото изпълнение ще се изпълни в съответствие с 

нормативните изисквания.  

Комуникацията вътре в екипа е по определени проблеми и предварително 

планирани. Посочените начини – оперативки, разпределяне на задачите между екипа, 

поставяне на срокове и докладване на изпълнението са добра основа за етична 

комуникация в екипа. Посочената схема за комуникация навън от екипа – с възложител, 

СН и др. в голяма част е правилна. Не е приемливо комуникацията с Възложител да се 

осъществява чрез строителен надзор.  

Добре са описани осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на 

качество. 

Правилно са описани контрол на самото изпълнение на строително-монтажните работи – 

при земни работи; асфалтови работи; кофражни, армировъчни и бетонови работи. 

Вярно в табличен вид са показани входящ контрол и контрол през време на 

строителството до приключване и предаване на обекта с описани конкретни отговорници 

за всяка от описаните дейности. 

Направено е вярно описание на методите на изпитване и контрол на основните 

видове СМР на обекта с разгледани при земни работи (степен на уплътняване по метода 

на „заместващ пясък”, чрез натоварване с кръгла плоча; контрол на материалите – 

зърнометричен състав, стандартно уплътнение и показател по CBR) при бетонови работи 

(разрушителен и безразрушителен метод);  при асфалтови работи (остатъчна порестост, 

коефициент на уплътнение, равност и др),  изпълнявани от строителна лаборатория.  

Описана е технологична последователност в по-голямата си част правилна и отговаряща 

на технологии за изпълнение на отделните видове СРР. Констатираните забележки са 

несъществени и не биха повлияли на цялостното изграждане на обекта. Чрез показаните 

технологии за изпълнение на единичните видове СРР се гарантира качествено 

изпълнение. Няма ясно изразени аргументи за приетата технологична последователност, 

но спрямо описанието и графика се вижда, че няма нарушена технологична 

последователност, която да повлияе на срока за изпълнение с изключение на полагането 

на битумизираната основа. 
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2. Предложените срокове за изпълнение на отделните видове СРР е съобразено с 

общия срок и с предвидените видове машини и техния брой. От направена проверка за 

дневни напредъци се установи, че продължителността на работа е правилно разчетена. 

Продължителността и последователността в голяма част от работите е съобразена. 

Подготвителния период е записан, че се изпълнява за 4 дни. Времето е достатъчно да се 

организират предвидените дейности. Изпълнението на строителството – 207 дни с 

описани с продължителност на всяка дейност. Продължителността на строителството не 

може да бъде 207 дни т.к. целия срок за изпълнение на поръчката е 207 календарни дни а 

в него има 4 дни за подготовка и 11 дни за предаване на обекта. Съгласно разчетите в 

графика срока за изпълнение на СМР е 192 календарни дни. В предаването на обекта е 

предвидено 5 дни за компенсиране закъснението от лоши климатични условия. Видно от 

описанието може да се приеме грешката в срока да е техническа. 

3. Предложените мерки за информиране на обществеността не са конкретно 

описани, но от наличната информация се вижда, че участника е предвидел мерки за 

информация. Такива са необходими относно видовете работи, които ще се изпълняват, 

времето когато ще се преминават кръстовища, какви ще са ограниченията на скорост и 

др. информация. Разясненията ще се прави от ръководителя на обекта и ще се поставя 

чрез информационна табела. Не се предвижда дейност при динамични промени в 

обстановката изискващи промени 

4. Обходните маршрути са предвидени по принцип. Участника декларира, че ще 

организира такива при нужда. В организация на обекта е разчел да работи при неотбито 

движение.  

5. Посочени са действия на персонала чрез, които ще се позволи навременно 

стартиране на работите. Организацията на работната площадка е посочена с осигуряване 

на подходящи маста за работа на експертите и почивка на изпълнителски състав. Местата 

за складиране, доставката на материалите и тяхното влагане са правилно разчетени. 

Предложените отговорници няма за всички дейности (По отношение на мобилизация), но 

цялостната подготовка е включена в задълженията им като характеристики. 

Стартирането на обекта е разгледано от подписване на Протокол обр.2а. до започване на 

строителните работи. Геодезическите работи също правилно са посочени за действия 

преди започване на реалното строителство. 

6. Показаната механизация е с пропуски относно пълния комплект машини. 

Липсата на машини е по-скоро техническа грешка, т.к. машините не са основни. За 

доставката на тръбите е технически пропуск, т.к. за другите подобни работи е предвидена 

такава машина. Направеното описание на техниката която ще се използва за изпълнение 

на поръчката е посочена общо за целия обект. От описание на работите в 

организационния план се вижда разпределението по видове СМР. С малки изключения 

разчетите са добре направени и чрез тях се гарантира изпълнението на дневните 

напредъци. 

 Разчетите на изпълнителския и експертен състав е достатъчен за да обезпечи 

организацията, изпълнението и контрола на работите. В организацията на ключовия екип 

е разгледано начина по който се извършва делегиране на права и отговорности. За трите 

дейности обобщено е посочено кои експерти се привличат да участват. Принципно е 

приемливо тази ангажираност, но при детайлната ангажираност по видове СМР се 

виждат и непълноти. Не е приемливо за полагане на асфалтови смеси върху 

съоръженията да не участва техническия ръководител а да участва експерта по част 

конструкции. Съгласно указанията техническия ръководител отговаря за всички видове 

СМР. По отношение на изпълнителския състав се вижда, че е разпределен в 16 екипа, 

като всеки екип е описан кои работи ще изпълнява.  

6. По отношение на надграждащите условия за 3 т., не е покрито изискването за 

показване на ключови моменти в технологично и организационно отношение и 
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гарантиране на техническите преимущества на предложението. За същото условие не 

описана никаква информация. Липсата на тази информация ще доведе до условност на 

предложението и повишаване на риска от закъснение. Липсват описание на 

преимуществата на техническото предложение и кои са ключовите моменти. 

Описанието на опазване на околна среда е разчетена съгласно изискванията на образеца. 

Същите са описани в констатациите за околна среда. Разгледани са мерки освен 

изискуемите от възложителя и допълнителни такива по различните аспекти. 

Във връзка с направените констатации за този показател е налице описание на 

показателя отговарящо за 2 т. 

 

Подпоказател №2 - П2 Организация за изпълнение на поръчката.  

Въз основа на детайлен анализ на разработката на допуснатите участници 

относно Технологична последователност и срокове за изпълнение, комисията определи 

следните оценки по показателя П2: 

 

Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив – 2 точки. 

Мотиви:  

За този показател във връзка с описаните по горе изисквания се вижда, че има 

следните елементи: 

1. Периода на подготовка на строителна площадка, както подготовка на временно 

строителство, същинско строителство с включени доставки, съхранение и влагане на 

строителни материали в голяма част покриват изискванията. Посочената координация за 

организация е приемлива от гледна точка на задачи към ръководител обект. При всеки 

един от експертите е посочен с отговорности и задължения. От там се вижда, че 

длъжностите са съобразени с изискуемата квалификация. При подготвителните работи 

основно е ангажиран ръководителя на обекта и техническия ръководител. Правилните 

задачи поставени в този период ще позволи на участника да мобилизира ресурсите в 

подходящо време без излишно ангажиране. По време на строителството експертите са 

ангажирани изцяло. Задачите за изпълнение са съобразени с функционалните изисквания 

към длъжността. Към тях се добавят изисквани за контрол на влаганите материали, 

провеждане на тестове и документиране на изпълнените СМР съгласно Наредба 

3/31.07.2003 г Предаването на обекта е предложено да се организира и отговаря от 

ръководител обект. 

 Подготвителния етап с продължителност 3 (три) календарни дни - обхваща 

дейности по подписване на протокол обр.2а, мобилизация на ресурсите, подготвителни 

дейности и изграждане на временно строителство. 

Вторият етап е свързан с изпълнение на строителните работи при ВОД с 

продължителност 203 (двеста и три) календарни дни. В таблична форма са показани 

всички видове СМР съгласно КС, като са показани начало, край и продължителност и 

екипа който ще изпълни съответната работа. За целия обем от работа са разчетени общо 2 

екипа. Третия етап е с продължителност 2 (два) календарни дни с предвидени работи по 

предаване на обекта. Записани са съответния брой работни дни за всеки един от 

гореописаните етапи. 

Направено е описание на технологичния подход за изпълнение на обекта с 

последователност на изпълнение на основните видове работи. Описани са дейности по 

мобилизация и подготовка, временно строителство, доставка материали, изпълнение 

СМР, изпитвания, демобилизация и премахване на временното строителство, изготвяне 

на екзекутивна документация и подписване протокол обр. 15.   

ВОБД е принципен с общи постановки съгласно Наредба 3/16.08.2010г. 

Описанието за съгласуване, монтиране и въвеждане са верни. ВОБД е принципна – не е 

конкретизирана за настоящата поръчка. Добре е описано въвеждане и контрол от техн. 
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ръководител на Екип 1 и първоначален, заключителен и внезапен контрол при временна 

организация на движение.  

Начин на изпълнение на СМР е разгледан с общо приложение за осигуряване 

изпълнение на дейностите и основни нормативни изисквания. Технологиите за 

изпълнение на основни видове СМР са посочени за всички работи съгласно КС. 

Земните работи – изкопи и насипи са посочени с принципни технологии, но същите са 

приложими към конкретния обект. Изграждането на основа от трошен камък е рамкирана 

само, без конкретни действия.  

Нивелетното фрезоване е показано, защо се изпълнява и с какви машини. Не е 

достатъчно да се запише, че се изпълнява по технологичен проект. 

Констатираните нередности са описани в т.1 за участника в този протокол. Към 

тях следва да се добави, и че няма предвидени технологии за основни видове СМР – 

направа на банкети, направа на тръбна мрежа за широколентов интернет, както и 

ремонтни работи по двете съоръжения. 

Доставката и складирането на материалите необходими за строителството са 

правилно разчетени. 

Мерки за осигуряване на ЗБУТ са посочени с методика в която са разгледани 

инструкции, места за съсредоточаване на работа, машини и отговорни лица. Правилно е 

определено, че основната отговорност носят координатора по ЗБУТ и техническия 

ръководител. Във връзка с дефинираните рискове са предложени правилни превантивни 

мерки за тяхното предотвратяване. По този начин се гарантира живота и здравето на 

работниците.  

Необходимите тестове и изпитвания са направени на основата на единични и 

комплексни изпитвания и приемане на изпълнените работи. Посочените документи за 

предаване на обекта са съобразени с изискванията на ЗУТ и Наредба 3/31.07.2003г. 

Реално няма посочени методики по които да бъдат направени тестовете, както и 

честотата на вземане на проби. Липсата на тази информация прави предложението 

бланкетно. 

2. Действията по осигуряване на качеството на изпълняваните работи е правилно. 

Направено описание на мерки за контрол за осигуряване на качество. 

Добре е  описана интегрирана система за управление (ИСУ) със система за управление на 

качеството ISO 9001/2015, система за управление на околната среда ISO 14001/2015, 

система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 

18001/2007, система за производствен контрол на асфалтови смеси за асфалтови бази в 

гр. Пловдив и гр. Свиленград и система за производствен контрол на добавъчни 

материали за находище „Елаците”. 

Добре са описани осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране на качество 

с очаквано въздействие, предложение относно вид и обхват на мярката, текущо 

прилагане и отговорни експерти показани в таблица. Разгледаните дейности и 

нормативни изисквания към всяка работа са подробно и правилно разписани. 

Отговорността по отношение на качеството носят основните експерти – 

Ръководител на обект, Експерт по контрол на качеството и Технически ръководител. По 

отношение на двете съоръжения отговорен за качеството е Експерта по част Съоръжения. 

Задълженията които са разпределени в различните етапи са добре обосновани 

3. За всяка дейност са посочени разпределение на експертите. Разчетите за 

контрол на задачите с посочване на отговорник са правилни. В таблична форма много 

подробно за всяка една задача е предложен отговорник от експертите и екипа, който ще 

го подпомага в изпълнението и контрола на тази работа (задача). За всеки един експерт 

участващ в задачата правилно е посочено дейностите, които ще извърши. По време на 

строителството се виждат задачи разпределени по експерти свързани с организация и 

контрол на работите. Контрола е свързан с визуален оглед, контрол по документи 
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организация и провеждане на тестове и оформяне на протоколи ин актове по Наредба 

3/31.07.2003г. Това представяне показва, че задачите се разпределят по експертите 

съгласно тяхната квалификация. 

4. Направеното разпределение на ресурсите за изпълнителския състав е 

некоректно. За човешките ресурси  са посочени формули по които е направен разчета. 

Формулата за трудоемкост на стр.112 е неправилна, т.к. продължителността на работния 

ден е 8,0 часа е не 8,5 часа.  

По отношение на експертния състав се вижда, че са разчетени изискуемите 5 

експерта, като към тях е добавен геодезист и още един технически ръководител за екип 2. 

Максималния брой работници е 90 бр. (81бр. строителни работника и 9 бр. работника 

асфалтополагане). Налице е несъответствие където на стр. 114 е показано 81 човека. 

Изпълнителския състав ще бъде организиран в два екипа, като екип 2 ще е само за 

асфалтови работи.  

Материалите са посочени с характеристики и доставчици по отношение на 

основните материали – асфалтови смеси, бетонови смеси и трошен камък. Другите 

материали са посочени като доставка. Начина на складиране е съобразен с изискванията 

към конкретния материал. Техническите характеристики описани на конкретните 

материали отговарят на ТС. Контрола върху тях е принципен. 

5. За надграждащите условия за 3т не са съобразени с изискванията на методиката. 

Организацията на работната ръка е некоректна заедно с техниката. При разпределението 

на работната ръка се вижда, че същото е направено спрямо норма време. При това 

показване се получават необходимост от не цели числа за работници по отделните видове 

СМР. Това води до неправилно изчисление на общия брой необходими работници за 

обекта. Така например за поз.24 Доставка и полагане на бордюри 18/35 са необходими 

10,38 бр. работника. За поз.25 Доставка и полагане на бордюри 8/16 са необходими 0,61 

работника. За голяма част от времето тези дейности се изпълняват по едно и също време. 

При сумарно определяне броя на работниците се вижда, че сбора е 10,99 работника, но 

при реално изпълнение ще са необходими 12 работника. Аналогично е направено и 

разпределението на механизацията. Не става ясно защо за поз.1 „Изкоп на неподходящ 

повърхностен пласт натоварване …..“ при обем от 1323 м3 се предвижда да се изпълни за 

90 раб.дни , което се равнява на 14,7м3/ден. Този дневен напредък е твърде малък за 

възможностите на багер. По този начин за тази работа за багер (основна машина за тази 

работа) се явява, че е необходим 0,07 багера, или един багер ще работи малко над 

половин час. Това разпределение е неправилно и е предпоставка за престои на машини и 

работници 

Не коректното показване на необходимите като брой работници и машини за 

отделните видове работи, ще доведе до риск за реално изпълнение на разчетените дневни 

напредъци.  

Диаграмата на работната ръка показва некоректно разпределение във времето. 

Липсата на разпределение на работници в първите три дни (етапа на подготовка) води до 

некоректна диаграма. Не може да се приеме за коректност за поддържане на ВОБД да се 

изпълнява от 0,07работника на ден. По този начин ще се намали използвания персонал, а 

това ще постави под съмнение срока за изпълнение. Във връзка с това разпределение не 

може да се приеме този елемент от надграждащите условия за изпълнен. 

6. За другото надграждащо условие, участника не е разчел мерки свързани с 

гарантиране на изпълнението. Няма анализирани обстоятелства, които могат да 

предизвикат затруднения в организацията на работната площадка. 

Във връзка с констатираните бележки по методиката и тези констатирани при 

общите изисквания е налице показател, който отговаря на изискванията за 2 т. 

съгласно методиката за оценка 
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Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София – 3 точки. 

Мотиви:  

За този показател във връзка с описаните по горе изисквания се вижда, че има 

следните елементи: 

1. Направено е добро описание на конкретни действия на персонала водещи до 

осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес при 

евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството при гарантиране 

качествено изпълнение на строителството. За етапа на подготовка са посочени действия 

свързани с организация на строителна площадка (Организация на временна база), 

мобилизацията на ресурсите (работници, експерти, механизация и материали на склад), 

Осигуряване на ЗБУТ и геодезически работи. Въвеждането и поддържането на ВОБД е 

правилно разчетена да започне в подготвителния период и продължи в периода на 

строителството. В организацията на етапа на строителството, както е отбелязано в т.1 за 

този участник са предвидени дейности свързани със строителството, контрола на 

качеството, ритмична (съгласно графика) доставка на материали и съпътстващи дейности 

(изготвяне на документи, комплектоване на придружаващи документи – сертификати, 

декларации, протоколи от изпитване, екзекутиви и др. В организацията за предаване на 

обекта се виждат дейности свързани с подписване на Констативен акт обр.15, както и 

такива за почистване на площадка и демобилизация на останалите ресурси. 

При описание на екипите се виждат видовете дейности, които ще изпълняват с 

посочени ресурси за използване – техника и работници. Изпълнителския състав е 

организиран в 13 екипа. За всеки един от екипите е предвидено кои работи ще изпълни и 

оборудването с механизация. При направа на проверка се констатира, че ресурсите са 

достатъчни за да обезпечат напълно изпълнението на видовете работи. Правилно е 

определен инженерно-технически състав за ръководство на екипите. Направено е добро 

описание на действия при отказ на строителни машини. 

Методология на работа е описана с механизмите за управление и организация. Тук 

участника много подробно е разгледал разпределението на функциите и отговорностите 

на ръководния състав. За всеки един е предложил механизма за неговата ангажираност. 

Посочените правомощия и субординация са в съответствие с предложената йерархична 

структура. Разгледаните взаимоотношения са правилни 

Посочените нива на компетентност са приемливи. Организационната работа на 

експертния екип е предложена с описание на задачите за изпълнение от всеки един от 

експертите. Предложението обхваща трите периода (етапа), комуникацията между 

участниците, гаранции за постигнат добър резултат и др. Тези задачи произлизат от 

функционалните характеристики на всеки експерт. Проследяването на поставяне на 

задачите от ръководителя на обекта през експертите до изпълнителите е разграничено по 

направления. Редът за поставяне на тези задачи е във връзка с йерархията. Мониторинга 

за изпълнение на тези задачи, както и отчитането на резултатите е правилно разгледан.  

Ресурсната обезпеченост (материали, механизация и работници) е оптимална по вид и 

брой спрямо дневните напредъци. 

2. Управлението на контрола на качеството на изпълняваните работи също е добре 

разгледано. Вътрешния контрол е съобразен с изискванията на ТС. Координацията 

извършвана от Ръководител обект е правилна, но тя може да бъде отговорност на 

Експерта по контрол на качеството, т.к. е видно, че той е отговорен за цялостния контрол 

(наравно с Ръководител обект). Предложените отговорници (Ръководител на обект, 

Експерт отговорник по качеството и технически ръководител) са основните отговорници. 

Вземането на пробни образци и направата на лабораторни тестове са вярно описани. 

Методиките, по които ще се осъществява лабораторния контрол са правилно подбрани. 

Пробите за положени асфалтови пластове, трошенокаменна основа, банкети, бетонови 

конструкции са съобразени с изискванията на ТС. Честота на вземане на проби отговаря 
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на стандартите. Правилно за основа на контрол на качеството е предложено да се 

използва внедрената СУК ISO 9001/2015. Записаните политики по отношение на 

поддържане на определени доставчици, ще допринесе за намаляване на риска от 

некачествени материали. За лабораторния контрол е правилно да се определи от 

Експерта по контрол на качеството методиките по които ще се вземат лабораторни 

образци за изпитване и методиките за провеждане на полевите тестове за 

носимоспособност, уплътнение и др. 

 Разгледаните дейности по входящ и вътрешен контрол на качеството могат да се 

приемат за адекватни и приложими към конкретния обект а предложените експерти, 

които ще организират и контролират тези процеси са съобразени с функционалните им 

изисквания. 

3. Разпределението на експертите на ниво отделна задача е разчетено вярно. За 

всяка една дейност е посочено кои експерти участват и какви задачи ще решават, как ще 

ги отчитат и контролират. Експертите са разпределени съгласно притежаваната 

квалификация. Функционалните характеристики на длъжностите също са съобразени, 

Работите са предложени с отговорник. От предложението се вижда, че за всички 

дейности участват всички експерти от инженерно-техническия състав в съответствие с 

изискванията на Възложителя. Отделно от СМР за тестове и съпътстващи дейности също 

са предложени ресурси за използване. За етапа на предаване правилно е определено да 

имат отношение ръководителя на обекта и техническия ръководител. Останалите 

експерти са разпределени по конкретните задачи в зависимост от функционалните 

задължения. Разписаните дейности, които ще изпълняват при организация и контрол на 

задачите са правилни. Контрола по документирането на изпълнените работи е проследен 

от подаване на информацията (от техническите ръководители) през ПТО до проверка и 

подписване от ръководител обект и предаване за подпис на СН и Авторски надзор е 

правилно проследен. 

Конкретните действия на персонала при необходимост от действия за намаляване 

срока за строителство са описани приемливо. Въвеждането на допълнително ресурси в 

изпълнението на работите е класическо действие. Подсигуряване на допълнително 

материали за обезпечаване на тези допълнителни човешки ресурси и механизация са в 

общата стратегия. Подсигуряването на допълнителен финансов ресурс е друго решение, 

които ще подпомогне реализирането на съкратените срокове.  

Обезпечеността на екипите с механизация е разчетено добре. За всяка една 

дейност е показана необходимата механизация.  

Разпределението е направено не само по строителни работи, но и за дейности 

свързани с подготовката и с тези свързани с предаване на обекта. 

4. Предложената организационна структура на експертите и изпълнителския 

състав отговаря на предмета на поръчката (видовете работи). При определяне на 

необходимостта от работници и техника се отчита тяхната производителност (норма 

време). Структурата на изпълнителския състав (13 екипа) с определен 

инженерно-технически състав за ръководство ще позволи максимално използване на 

екипите за кратки срокове на строителство, т.к. те са строго профилирани по видове 

работи При сравнение на оборудването на 13-те екипа с това посочено в графика и 

разчетите в таблицата се вижда пълно съответствие и самодостатъчност. 

Механизацията е посочена по вид и брой. За всяка дейност машините са 

достатъчни за да изпълнят обема от работа за планирания срок. Плана за действие при 

авария и излизане на машина от строя е правилно решение. В него са посочени какви 

машини ще се поддържат в готовност веднага да се заменят. Подвижната ремонтна 

бригада (монтьори) е правилно решение, но е необходимо да се определи какви ремонти 

могат да се изпълняват на обекта, както и местата за тези ремонти. 
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Материалите са предложени като списък. От него се вижда, че са разчетени не 

само основните материали, но и тези, които ще се използват в малки количества. 

Доставката е направена с подходящ транспорт за основните материали – бетон и 

бетонови изделия, асфалтови смеси, трошен камък, боя за маркировка, пътни знаци, 

мантинели и др. Тръбите за мрежата за широколентовия интернет е предложен със 

складиране. Начина трябва да бъде съгласно изискванията на производителя, за това 

описания е условно приемлив. Организацията на склада се вижда, че там ще се задържат 

сравнително малки количества през цялото време (до приключване на съответната 

работа) с цел да се гарантира минимум 3-5 дни работа при проблеми в доставката на 

материали.  

Описаните технически и експлоатационни характеристики си предложените в 

изискванията на т.1.5 от образец 2. Направеното описание на съпровождащите 

документи са съобразени с нормативните изисквания (Наредба за изисквания към 

съответствие на строителните продукти). Посочените нормативни изисквания към 

съответните материали са правилни. Посочените технически и качествени 

характеристики на строителните материали са съобразени с изискванията на ТС. 

Изискванията за материалите показват, че участника е наясно какви и колко материали са 

му необходими и от къде ще ги достави. Начина на контрол на качеството при 

доставката, съхранението и влагането и в строителната дейност е направена с 

отговорници и време. 

5. За надграждащите условия за 3 т. е съобразена с изискванията. Организацията 

на работната ръка е съобразена с използваната техника. Диаграмата на работната ръка 

показва правилно разпределение във времето. Предложената организация на екипите е 

правилно подбрана. Чрез тях се постига сработен екип с подходяща техника. Така с 

оптимален състав се постигат по-добри резултати. Квалификацията на работниците е 

свързана с описание на работите на работите, които ще изпълняват. По този начин ще се 

намали използвания персонал, т.к. използването на работници с подходяща 

квалификация за строго определени работи ще намали до минимум използваните 

работници. Експертния състав е разпределен по задачи а за всяка дейност е проследен 

редът за поставяне от ръководител обект до изпълнителите. Проследен е и редът за 

отчитане на изпълненото строителство. Йерархията в екипа е класическа с три нива на 

отговорност. Първо ниво е на ръководител обект, второ ниво е на останалите експерти и 

трето ниво е на изпълнителския състав, За подпомагане на дейността са посочени ПТО и 

Механизация. Мотивите за избор на организация за изпълнение на обекта е съчетана с 

тази описани като преимущества. Качеството е в основата на организацията и контрола. 

6. За другото надграждащо условие, участника е разчел мерки описани в 

социалната област. Анализа на евентуалните предпоставка за затруднения в социалните 

контакти. Предложените мерки са насочени към намаляване на това напрежение. 

Липсата на конкретни мерки за преодоляване на последиците при проявление правят 

предложението условно приемливо. От анализа се вижда, че затруднения при 

реализиране на поръчката в срок могат да се окажат и честите аварии или излизане на 

основна машина от работа с което се нарушава технологична последователност или 

обвързаност. Плана за реакция е направен въз основа на предишен опит на участника. 

Там са планирани машини в резерв и мобилна ремонтна група. Друга дейност която може 

да предизвика затруднения е организирането на ВОБД за обход, т.е. при необходимост от 

затваряне. При ремонт на двете съоръжения). За всички тях са разгледани конкретни 

мерки обхващащи превенция и преодоляване на последици (с изключение на ВОБД) 

Другите са посочените в управление на риска, но те са изискуеми от възложителя по 

документи и не следва да се отчитат/ 
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Във връзка с констатираните бележки по методиката и тези констатирани при 

общите изисквания е налице показател, който отговаря на изискванията за 3т съгласно 

методиката за оценка 

 

Участник № 4 – „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София – 3 точки. 

Мотиви:  

За този показател във връзка с описаните по горе изисквания се вижда, че има 

следните елементи: 

1. Периода на подготовка на строителна площадка, както подготовка на временно 

строителство, същинско строителство с включени доставки, съхранение и влагане на 

строителни материали в голяма част покриват изискванията. Посочената координация за 

организация е приемлива от гледна точка на задачи към ръководител обект. В подхода за 

организация на работата, участника е разгледал експертния състав, който ще използва за 

реализиране на поръчката. Четиримата ключови експерти са посочени със задължения и 

отговорности. Така разпределени задачите се вижда, че същите са съобразени с 

функционалните характеристики на длъжността, както и с изискуемите компетентности. 

При описание на отговорниците по дейности се вижда, че има предвидени експерти, за 

които не е описано тяхното ангажиране и какви задължения имат. Например за Доставка 

на материалите е добавен и Отговорник по доставките, За Изпълнение на СМР са 

добавени и Инженери отговарящи по съответните части. 

2. Действията по осигуряване на качеството на изпълняваните работи е правилно. 

Непосочване на ясно разграничение между вътрешен и входящ контрол не правят 

предложението неприемливо, т.к. дейности при общото описание обхващат такива за 

строителни материали и такива за контрол на екипа по отношение на изпълняваните 

работи. Разгледаните дейности и нормативни изисквания към всяка работа са подробно и 

правилно разписани. Мерките с цел осигуряване на качеството са посочени за всяка една 

дейност. Контрола е посочен преди започване на дейността и по време на нейното 

изпълнение. Посочени са допуски и параметри, които трябва да бъдат достигнати за да се 

признае работата за качествено изпълнена. Същите са съобразени с изискванията на ТС и 

съответните стандарти. Периода и честотата на вземане на проби е правилно определен. 

Посочените методи за направата на различните тестове показва добро познаване на 

съвременната методология за безразрушителни тестове. Контрола извършван чрез 

проверка на документите също е правилно разгледан. Управлението на несъответстващ 

продукт е съобразен с политиките съгласно СУК ISO 9001/2015.  

 Разгледаните дейности по входящ и вътрешен контрол на качеството могат да се 

приемат за адекватни и приложими към конкретния обект 

3. За всяка дейност са посочени разпределение на експертите. Разчетите за 

контрол на задачите с посочване на отговорник са правилни. Разчетите на експерти, 

които не са ангажирани с поръчката е неправилно, но с тях има и експерти от ключовия 

състав, поради което за съответната дейност се приема за правилно разпределение. 

Отговорниците и тези, които ще им съдействат в изпълнение на работите са съобразени с 

квалификация и компетенциите на всеки един ангажиран експерт. Разпределението е 

направено не само по строителни работи, но и за дейности свързани с подготовката и с 

тези свързани с предаване на обекта. 

4. Направеното разпределение на ресурсите за изпълнителския състав е правилно. 

По отношение на механизацията некомплекта на машините за отделните работи е само 

по отношение на графика. В посочените технологии машините са съобразени с 

технологията. Материалите са посочени с характеристики и доставчици по отношение на 

основните материали – асфалтови смеси, бетонови смеси и трошен камък. Другите 

материали са посочени като доставка. Начина на складиране е съобразен с изискванията 
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към конкретния материал. Техническите характеристики описани на конкретните 

материали отговарят на ТС. Контрола върху тях е принципен. 

5. За надграждащите условия за 3 т. е съобразена с изискванията. Организацията 

на работната ръка е съобразена с използваната техника. Диаграмата на работната ръка 

показва правилно разпределение във времето. Предложената организация на екипите е 

правилно подбрана. Чрез тях се постига сработен екип с подходяща техника. Така с 

оптимален състав се постигат по-добри резултати. Квалификацията на работниците е 

свързана с описание на работите на работите, които ще изпълняват. По този начин ще се 

намали използвания персонал, т.к. използването на работници с подходяща 

квалификация за строго определени работи ще намали до минимум използваните 

работници. 

6. За другото надграждащо условие, участника е разчел мерки описани в 

социалната област. Анализа на евентуалните предпоставка за затруднения в социалните 

контакти. Предложените мерки са насочени към намаляване на това напрежение. 

Липсата на конкретни мерки за преодоляване на последиците при проявление правят 

предложението условно приемливо. От предложеният в управление на рисковете се 

добавят и други мерки за които са предложени конкретни действия за намаляване на 

тежестта и преодоляване на последиците. 

Във връзка с констатираните бележки по методиката и тези констатирани при 

общите изисквания е налице показател, който отговаря на изискванията за 3 т. 

съгласно методиката за оценка. 

 

Участник № 5 – „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик – 3 точки. 

Мотиви:  

За този показател във връзка с описаните по горе изисквания се вижда, че има 

следните елементи: 

1. Периода на подготовка на строителна площадка, както подготовка на временно 

строителство, същинско строителство по дейности с включени доставки, съхранение и 

влагане на строителни материали в голяма част покриват изискванията. От предложената 

организация се вижда, че шестнадесетте екипа обхващат всички видове СРР и са 

комплектувани с достатъчно по вид и брой машини. Посочената координация за 

организация е приемлива от гледна точка на задачи към ръководител обект и технически 

ръководител. Предложението за организацията за ремонта на съоръженията да се 

извърши от експерта по част конструкции е приемлива но съгласно добрите практики 

това се изпълнява от техническия ръководител а експерта има контролни функции. При 

описание на подготвителната дейност са включени всички необходими работи за да се 

започне строежа законосъобразно и без риск от закъснение. Предложеното 

разпределение на експертите по задачите е съобразено с техните функционални 

изисквания. Мобилизацията, ВОБД, Осигуряването на ЗБУТ, строителна площадка и др 

са достатъчно добре описани като организация. В организацията на ключовия екип е 

разгледано начина по който се извършва делегиране на права и отговорности. За трите 

дейности обобщено е посочено кои експерти се привличат да участват. Принципно е 

приемливо тази ангажираност, но при детайлната ангажираност по видове СМР се 

виждат и непълноти. Не е приемливо за полагане на асфалтови смеси върху 

съоръженията да не участва техническия ръководител а да участва експерта по част 

конструкции. Съгласно указанията техническия ръководител отговаря за всички видове 

СМР. За тези и други регистрирани несъответствия е направено в т.2 за този участник. 

Като цяло разпределението може да се приеме за правилно 

2. Действията по осигуряване на качеството на изпълняваните работи е правилно. 

Има ясно разграничение между вътрешен и входящ контрол от което се вижда подхода за 

тяхното осъществяване. Входящия контрол по отношение на материалите обхваща 
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проверки на място, проверки по документи и лабораторен контрол. По отношение на 

вътрешния контрол е разгледан такъв по отношение задължение на експертите и 

методология за извършване по отношение на СМР. Добре са описани осъществяване на 

вътрешен контрол за гарантиране на качество. Правилно са описани контрол на самото 

изпълнение на строително-монтажните работи – при земни работи; асфалтови работи; 

кофражни, армировъчни и бетонови работи. 

Правилно са показани входящ контрол и контрол през време на строителството до 

приключване и предаване на обекта с описани конкретни отговорници за всяка от 

описаните дейности. 

Направено е вярно описание на методите на изпитване и контрол на основните 

видове СМР на обекта с разгледани при земни работи (степен на уплътняване по метода 

на „заместващ пясък”, чрез натоварване с кръгла плоча; контрол на материалите – 

зърнометричен състав, стандартно уплътнение и показател по CBR) при бетонови работи 

(разрушителен и безразрушителен метод);  при асфалтови работи (остатъчна порестост, 

коефициент на уплътнение, равност и др),  изпълнявани от строителна лаборатория.  

 Описания контрол ще позволи да се реализира качествен обект и постигнат целите на 

поръчката. От разпределението на експертите се вижда, че най-голяма отговорност се 

носи от Експерта по контрол на качеството и Ръководителя на обекта. Към тях съгласно 

добрите практики би следвало да се добави и техническия ръководител, т.к. той е пряк 

ръководител на работите. Описанието на отговорностите на експертите реално гарантира 

пълен обхват на работите и материалите, като по този начин ще се реализира качествено 

изпълнение на СРР. 

3. За всяка дейност са посочени разпределение на експертите. Разчетите за 

контрол на задачите с посочване на отговорник са правилни. Дейностите които ще 

изпълняват са съобразени с функционалните изисквания за длъжността. Малките 

несъответствия спрямо мостовите съоръжения (описани в т.не би повлияло на цялостната 

организация. Посоченото разпределение на експертите е съобразено с функционалните 

характеристики на длъжностите.  

4. Направеното разпределение на ресурсите за изпълнителския състав е правилно. 

Организирането в 16 бригади е разчетено за съкращаване на необходимото време за 

изпълнение на поръчката. Плаващия състав на последните екипи е неправилно 

предложение т.к. с различен състав, ще се изпълняват различни напредъци. По 

отношение на механизацията липсата на машините за отделните работи е само за 

възможна ситуация и то не за основна машина. В посочените технологии, машините са 

съобразени по вид и брой с технологията за почти всички работи. Материалите са 

посочени с характеристики и доставчици по отношение на основните материали – 

асфалтови смеси, бетонови смеси и трошен камък. Другите материали са посочени като 

доставка. Начина на складиране е съобразен с изискванията към конкретния материал. 

Техническите характеристики описани на конкретните материали отговарят на ТС. 

Контрола върху тях е съобразен с изискванията на ТС. 

5. За надграждащите условия за максимален брой точки се вижда, че са 

съобразени с изискванията. Организацията на работната ръка е съобразена с 

използваната техника. Диаграмата на работната ръка показва правилно разпределение 

във времето. Предложената организация на екипите е правилно подбрана. По този начин 

ще се намали използвания персонал, т.к. използването на работници с подходяща 

квалификация за строго определени работи ще намали до минимум използваните 

работници. 

6. За другото надграждащо условие, са разгледани мерки описани в социалната 

област при управление на рисковете. Анализа на евентуалните предпоставка за 

затруднения в социалните контакти. Предложените мерки са насочени към намаляване на 
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това напрежение. За тях са предложени както мерки за превенция така и мерки за 

преодоляване на последиците. 

Във връзка с констатираните бележки по методиката и тези констатирани при 

общите изисквания е налице показател, който отговаря на изискванията за 3 т. 

съгласно методиката за оценка 

 

Комисията насрочи следващо заседание на 22.08.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. в            

гр. Костенец, п.к. 2030, ул. „Иван Вазов” №2 – Сградата на общинска администрация 

Костенец, Заседателна зала на Общински съвет, ет. 4 на което заседание, ще бъдат 

отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, на което 

заседание комисията, ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП се задължава председателя на 

комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите оферти на 

„Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка, който представлява 

обособена част от електронна страница на община Костенец и за който е осигурена 

публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

 

VІ етап 

На 22.08.2018 г., от 10:00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински съвет - 

Костенец на четвъртия етаж в административната сграда на Община Костенец, 

назначената комисия в състав: 

Председател:  

Георги Янакиев  – секретар на община Костенец; 

Членове:  

1. Анета Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 

2. Мариета Дакова – началник отдел „Местни данъци и такси“;  

3.  Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“; 

4. инж. Иван Цупарски – външен експерт към АОП, специалност „Транспортно  

строителство“ уникален номер ВЕ-615, 

проведе открито заседание със задача да отвори и оповести ценовите предложения 

на допуснатите до този етап участници в горепосочената открита процедура за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

На заседанието на Комисията, видно от присъствен лист приложение към 

настоящия протокол, нямаше представители на средствата за масово осведомяване, 

присъстваха упълномощени представители на участниците в откритата процедура, както 

следва: 

1.  Златина Иванова Кочева – упълномощен представител на „ПЪТСТРОЙ” 

ООД, гр. Пазарджик; 

2. Владимир Николов Мирков – упълномощен представител на „Пътстрой – 92“ 

АД; 

3. Кръстьо Младенов Кръстев – упълномощен представител на ДЗЗД „Път 

Костенец 2018“; 

4. Виктория Иванова Саракостова – упълномощен представител на „Трейс 

София“ ЕАД. 

 

В Съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди отварянето на 

ценовите предложения комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели - оценка на параметрите от техническото предложение.  

І. Председателят на Комисията предостави възможност на присъстващите да се 
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уверят в целостта на всички пликове: „Предлагани ценови параметри”, след което 

пристъпи към отварянето на пликовете „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участници и обяви пред всички присъстващи ценовите предложения. 

1. Комисията започна работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив и оповести ценовото 

предложение на участника, както следва: 

Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 390 372,33 лв. (пет милиона триста и деветдесет хиляди триста 

седемдесет и два лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. 

2. Комисията продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София и оповести ценовото 

предложение на участника, както  следва: 

Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 672 029,54 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и два хиляди 

двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС. 

3. Комисията започна работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София и оповести ценовото 

предложение на участника, както следва: 

Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 577 597,51 лв. (пет милиона петстотин седемдесет и седем хиляди 

петстотин деветдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) без ДДС. 

4. Комисията продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик и оповести ценовото 

предложение на участника, както  следва: 

Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 679 031,91 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди 

тридесет и един лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС. 

  

В 10:20 часа на 22.08.2018 г., Председателят на комисията обяви край на 

публичната част на заседанието й съобщи, че комисията на закрито заседание ще провери 

съответствието на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите 

участници, съобразно посочените в документацията изисквания. 

 

VІІ етап 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на 

съответствието на документите в Плик - „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите 

участници, съобразно посочените в документацията изисквания в 10:30 часа на 

22.08.2018 г. 

1. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД комисията установи, че участникът е приложил 

в съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с посочените в 

откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната стойност на 

обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия на 

Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

2.  При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД комисията установи, че участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с посочените в 

откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната стойност на 
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обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия на 

Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

3. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ПЪТСТРОЙ - 92” АД комисията установи, че участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с посочените в 

откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната стойност на 

обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия на 

Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

4.  При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ПЪТСТРОЙ” ООД комисията установи, че участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с посочените в 

откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната стойност на 

обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия на 

Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

 

Комисията констатира, че не е налице хипотезата за проверка  по чл. 72, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки за наличие на предложения, които са по-благоприятни с 

повече от 20 процента от средната стойност на предложенията на останалите участници и 

се констатира, че няма наличие на тази хипотеза. 

 

VІІІ етап 

Комисията продължи своята работа с оценка на Ценовото предложение на 

допуснатите участници по показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

– П4, съгласно методика за оценка на, както следва: 

 

1. Оценка на ценовата оферта на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД –          

100 точки; 

ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 390 372,33) х 100     

2. Оценка на ценовата оферта на участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД –                 

95,03 точки; 

 ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 672 029,54) х 100 

3. Оценка на ценовата оферта на участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД –                      

96,64 точки; 

ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 577 597,51) х 100    

4. Оценка на ценовата оферта на участник „ПЪТСТРОЙ” ООД –                           

94,92 точки; 

 ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 679 031,91) х 100 

 

ІХ етап 

Комисията продължи своята работа с Комплексната оценка на офертите на 

допуснатите до този етап участници, съгласно одобрената методика за оценка на 

офертите в процедурата по  критерий „Икономически най-изгодна оферта” с оптимално 

съотношение „качество / цена“, както следва: 

1. Комплексна оценка на офертата на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД –             

83,34 точки 

               КО = КТП (66,67) х 50% + ПЦ (100) х 50% = 83,34 точки 
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2. Комплексна оценка на офертата на участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД –      

97,52 точки 

               КО = КТП (100) х 50% + ПЦ (95,03) х 50% = 97,52 точки 

3. Комплексна оценка на офертата на участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД –             

90,14 точки 

               КО = КТП (83,33) х 50% + ПЦ (96,94) х 50% = 90,14 точки 

4. Комплексна оценка на офертата на участник „ПЪТСТРОЙ” ООД –                  

89,13 точки 

               КО = КТП (83,33) х 50% + ПЦ (94,92) х 50% = 89,13 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното 

от Възложителя, Комисията извърши следното класиране: 

Първо място - Участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с Комплексна оценка –          

97,52 точки; 
 На второ място - Участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД с Комплексна оценка –         

90,14 точки; 

На трето място - Участник „ПЪТСТРОЙ” ООД с Комплексна оценка –                

89,13 точки; 
 На четвърто място - Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Комплексна оценка 

– 83,34 точки. 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение на 

обществената поръчка с класираният на първо място участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД.   

Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 23.08.2018 г., с подписване на 

настоящия доклад, като Председателят на комисията обяви край на заседанието на 

комисията. 

На основание чл. 60, ал. 2 и ал. З от ППЗОП, настоящият доклад, съставен и 

подписан на 23.08.2018 г., ведно с 3 бр. протоколи  от работата на комисията и цялата 

документация по проведената обществена поръчка, се предава на възложителя за 

утвърждаване и вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 23.08.2018 г. 

  

 КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ............../п/.................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

                                                      /Георги Янакиев/ 

 

Членове: 1. .............../п/........................                      2. ..................../п/...................... 
        (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)          (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 /Анета Кирова/                                           /Мариета Дакова/  

                                                                               

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

/Виолетка Нейчева/     /инж. Иван Цупарски/                                    

        

 

УТВЪРДИЛ: ………/П/………….. 
(заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ   

в качеството на Възложител приех Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и 

цялата документация от работата на комисията назначена с моя Заповед 

№РД-05-234 от 29.05.2018 г.   


