
1 

 

ПРОТОКОЛ №1 

По чл. 54, ал. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя  

 

Настоящият протокол отразява действията и констатациите на комисия, назначена 

със Заповед №РД-04-201/16.05.2018 г. на Кмета на община Костенец на основание чл. 

103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за да получи, разгледа и оцени 

постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

открита на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:  

„Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане 

“Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец”. 

 

 На 16.05.2018 г. в 11:00 ч. в Заседателна зала на Общински съвет - Костенец, 

находяща се на четвъртия етаж в административната сграда на Общинска администрация 

Костенец се събра комисията, назначена от възложителя – Кмет на община Костенец със 

задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка открита на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с       

чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с горецитирания предмет. Поръчката е обявена с Обявление за 

поръчка - ID №840954 в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и №2018/S 067-

148239 в Официален вестник на Европейския съюз. Обявлението и документацията за 

обществената поръчка са одобрени от възложителя с Решение №РД-04-121/04.04.2018 г., 

публикувано с ID №840953 в РОП. Срокът за подаване на оферти за участие е  

15.05.2018 г. до 17:00 ч. В установения срок в деловодството на община Костенец са 

постъпили 3 оферти за участие в процедурата, запечатани в непрозрачни и с ненарушена 

цялост пликове. Офертите са постъпили в следната поредност: 

 

1. Оферта №1, подадена от „ПСТ ГРУП“  ЕАД, с вх. №92-П-29/15.05.2018 г. в 

14.19 часа; 

2. Оферта №2, подадена от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с вх. №92-И-18/15.05.2018 г. 

в 15.36 часа; 

3. Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д” 

ДЗЗД, с вх. №92-К-47/15.05.2018 г. в 15.58 часа. 

 

I. Със Заповед №РД-04-201/16.05.2018 г. на Кмета на община Костенец е 

определен следния състав на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове: 

 1. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист”; 

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;  

 3. Людмила Станкова Драгомирова-Митова, външен експерт към АОП с №ВЕ-900 

от 30.08.2017 г., магистър по право, с квалификация – правоспособен юрист; 

 4. инж. Храбър Христов Натов, външен експерт към АОП с №ВЕ-223 от 

01.12.2017 г., магистър – строителен инженер "Водоснабдяване и канализация", с 

квалификация в съответствие с предмета на поръчката. 
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В установения в горецитираната Заповед, начален час за стартиране работата на 

комисията, а именно 11:00 ч., Георги Янакиев - председател на комисията откри 

заседанието, на което присъства Валентин Николаев Грозев – упълномощен 

представител на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД. 

 

След изчитане на регистъра с подадените оферти за участие в процедурата всеки 

един от членовете на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

 След подписването на декларациите комисията пристъпи към отварянето на 

офертите по реда на тяхното постъпване: 

 

1. Оферта №1, подадена от „ПСТ ГРУП“ ЕАД, с вх.№92-П-29/15.05.2018 г. в 

14.19 часа; 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на   

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие – в запечатан, непрозрачен и с 

ненарушена цялост плик. 

По реда на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната, непрозрачна 

опаковка на офертата и оповести съдържанието й. Комисията установи наличието на 

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

документите за административно съответствие с описа приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в същия са налице. Комисията 

прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на 

офертата, е спазено. 

2. Оферта №2, подадена от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с вх.№92-И-18/15.05.2018 г. 

в 15.36 часа; 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на   

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие – в запечатан, непрозрачен и с 

ненарушена цялост плик. 

По реда на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната, непрозрачна 

опаковка на офертата и оповести съдържанието й. Комисията установи наличието на 

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

документите за административно съответствие с описа приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в същия са налице. Комисията 

прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на 

офертата, е спазено. 

3. Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д” 

ДЗЗД, с вх.№92-К-47/15.05.2018 г. в 15.58 часа. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на   

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие – в запечатан, непрозрачен и с 

ненарушена цялост плик. 

По реда на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната, непрозрачна 

опаковка на офертата и оповести съдържанието й. Комисията установи наличието на 

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

документите за административно съответствие с описа приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в същия са налице. Комисията 
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прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на 

офертата, е спазено. 

След извършване на гореописаните действия и в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от 

ППЗОП по трима членове на комисията и упълномощения представител на участника 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – Валентин Николаев Грозев, подписаха техническите 

предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри“ на подадените оферти. 

 

II. С извършване на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на Комисията.  

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с извършване на проверка 

за съответствието на представените документи в офертите на участниците с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и 

направи констатации относно пълнотата на представените документи за подбор, 

съобразно изискванията на чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и документацията за обществената 

поръчка като установи следното: 

 

1. Оферта №1, подадена от „ПСТ ГРУП“  ЕАД  

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, 

посочени в документацията за обществената поръчка и доказва съответствието с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поради което офертата може 

да премине към следващия етап на процедурата – „Оценка на техническото 

предложение“. 

 

2. Оферта №2, подадена от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, 

посочени в документацията за обществената поръчка и доказва съответствието с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поради което офертата може 

да премине към следващия етап на процедурата – „Оценка на техническото 

предложение“. 

 

3. Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д” 

ДЗЗД. 

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, 

посочени в документацията за обществената поръчка и доказва съответствието с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поради което офертата може 

да премине към следващия етап на процедурата – „Оценка на техническото 

предложение“. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

 

II. След извършване на гореописаните действия комисията премина към 

етапа на разглеждане на техническите предложения на участниците и 

предложенията за срок за изпълнение на поръчката. 
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При разглеждане на техническите предложения на участниците за комисията е 

важно и съществено да установи доколко всеки от тях познава материята и спецификата 

на предстоящата работа във връзка с характера и особеностите  на бъдещите задачи и 

дейности, предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен 

ефект.  

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, с точни 

указания за определяне на комплексната оценка на офертата. Оценката на офертите се 

извършва по посочените по-долу показатели и съответните им относителни тежести:  

Тежест на показателя в комплексната оценка Технически показател:  

 Показател 
Тежест на показателя в 

комплексната оценка 

Технически 

показател: П1 

Работна програма за качествено 

изпълнение на предмета на поръчката 
50% 

Финансов 

показател: П2 

Предложена цена  
50% 

Оценката по показателя П1: „Работна програма за качествено изпълнение на 

предмета на поръчката” се извършва посредством 3-степенна скала за оценяване, с 

предварително формулирани заключения за качествени нива на направените технически 

предложения. Всеки член на оценителната комисия прилага скалата за оценка и на база 

своето експертна знание, квалификация и опит извършва индивидуална мотивирана 

оценка за качеството на съответното техническо предложение.  

Комисията разглежда предложената от участника Работна програма, състояща се 

от: Организационен план-стратегия – (описание/текстова част) и дейности при СМР, 

които в своята разработка трябва задължително да съдържат обособени следните части:  

1. Технологична последователност на строителните процеси за отделните обекти 

и методология на работа при СМР на водопроводна мрежа, вкл. технически решения;  

2. Линеен график за изпълнение на всички СМР;  

3. Организация на работа и организация на СМР и строителните площадки;  

4. Координация на изпълнението, вътрешен мониторинг и контрол;  

5. Способите за взаимодействие и комуникация с възложителя;  

6. Условията за гарантиране на безопасност и охрана в района, в който се 

извършват СМР.  

Техническо предложение, което съответства на техническата спецификация се 

допуска до етап оценяване. Техническо предложение, което не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, се отстранява от участие в 

процедурата. 

 

Комисията започна разглеждането на техническите предложения за 

изпълнение на поръчката на представените от участниците оферти по реда на 

тяхното подаване. 

 

1. Оферта №1, подадена от „ПСТ Груп”  ЕАД 

 

Комисията пристъпи към проверка на представеното от участника  „Предложение за 

изпълнение на строителните процеси” и съответствието му с  Минималните  изисквания 



5 

 

към съдържанието на предложението съгласно одобрената и влязла в сила Методика за 

комплексна оценка: 

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи 

следното: 

„ПСТ Груп“ ЕАД декларира, че ще изпълни поръчката за 18 месеца от сключването 

на договора. 

Декларират, че тръбите и присъединителните елементи за челна заварка на РЕНD ще 

са от един и същи производител. 

Ще представят гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността без ДДС. 

Валидността на предложението е 6 месеца от датата за получаване на офертата. 

Работната програма за качествено изпълнение на строителството е представена на 

128 страници. 

Предметът на поръчката обхваща реконструкция и подмяна на водопровода на 

територията на община Костенец и включва: 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба от речно водохващане “Чавча“ до шахта хлориране. 

- Реконструкция външен водопровод от речно водохващане “Крайна“ до шахта 

хлориране. 

- Реконструкция участък от външен водопровод от шахта хлориране до връзка със 

съществуваща подменена тръба (при паркинга на вили Костенец). 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (края на регулацията на вили Костенец) до връзка със съществуваща 

подменена тръба в края на регулацията на с. Костенец. 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (при асфалтов общински път) до връзка със съществуващ хранителен 

водопровод при суха камера на водоем ниска зона на гр. Костенец. 

- Допълнителни водопроводни връзки, които се предвиждат за изграждане по ТП, 

към съществуващ водопровод за гр. Момин проход и към НР „Висока зона“ на              

гр. Костенец. 

- По трасето на реконструираните участъци се предвиждат за изграждане 

облекчителни шахти, изпускателни шахти, шахта спирателен кран, шахта въздушници и 

разходомерни шахти.  

При подготовка на строителството ще бъде изградено временно строително селище в 

термоизолирани фургони, предвидена е и ограда с височина 2,00 метра, портал и охрана. 

Селището ще бъде осигурено с вода и ел.ток. Предвидени са и химически тоалетни. 

Предвижда се и място за домуване на строителната техника. Предвидени са места за 

складирането на тръби, фитинги и други строителни материали. 

При изпълнение на СМР за реконструкцията на водопровод се извършват 

подготвителни работи, рязане и разрушаване на асфалтова настилка, изкопни работи, 

укрепване на изкопи при дълбочини над 1,50 м., отводняване на строителните изкопи, 

монтаж на тръби и арматури, изграждане на опорни блокове, изграждане на шахти с 

различно предназначение по водопроводната мрежа. Доставката на бетон се предвижда 

от специализиран бетонов възел. Изпитанията и дезинфекцията на водопроводите ще се 

извършва на участъци. След завършване на строителството и изпитанията на 

водопроводите се пристъпва към асфалтиране с готови асфалтови смеси. 
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Разгледани са взаимодействията между възложител и изпълнител(проектант, 

строителен надзор, изпълнител). 

Показана е структурата за управление на обекта. 

Посочен е състава на екипа за ръководство и изпълнение на обекта: ръководител на 

обекта, технически ръководител, ПТО, отговорник по качеството на строителството, 

координатор по безопастност и здраве, геодезист.  

Разгледани са процесите свързани с подготовка на строителството, по време на 

изпълнение на самото строителство, проби и изпитания, изработка на екзекутивната 

документация, изготвяне и съставяне на протокол Образец №15, подготовка и съставяне 

на протокол Образец №16. 

Изпълнението на поръчката ще се извърши на пет етапа, подробно описани. 

Направено е описание на организацията на строителните площадки, охраната, мерките за 

безопасност.  

Разгледана е работата на двата екипа В1 и В2. 

Дадено е описание на графика за изпълнение на строителството, текст към 

линейния график, посочен е броя на необходимите работници за отделните строителни 

работи, дадена е и необходимата механизация. 

Разгледани са въпроси свързани с вътрешния контрол и мониторинга (отразено е в 

таблицата на ексел), видовете контрол, контролните тестове, отговорните лица по 

контрол качеството на обекта, представена е схема за входящ контрол, блок схема за 

контрол изпълнението на СМР. 

Комуникация и координация с възложителя – провеждат се месечни срещи, 

седмични срещи, непланирани срещи и др. 

Посочени са мерките за безопасност и охрана на обекта. 

Възложителят изисква водопроводите да се изпълнят от полиетиленови тръби 

висока плътност PE100 за налягане 16 атм (PN16) и за налягане 10 атм (PN10). Всички 

тръби е необходимо да бъдат произведени в съответствие със стандарта БДС EN 12201-

2:2011+А1:2013 или еквивалентен. Фасонните части за челно заваряване трябва да 

отговарят на БДС EN 12201-3:2011+А1:2013 или еквивалентен и да бъдат инжекционно 

лети - не се допуска използването на сегментно заварени фасонни части (изработени от 

сегменти тръби). С оглед на еднородност на материала на тръбите и присъединителните 

елементи от PEHD и по-добро качество и сигурност при изпълнението на челните 

заварки при водопровода е необходимо производителят на тръбите и присъединителните 

части на челна заварка от полиетилен да бъде един и същ. Изпълнението на изискването 

се доказва чрез представяне на документи/данни/информация, че предложените тръби и 

присъединителните части за челно заваряване от PEHD са от един производител. За 

удостоверяване на съответствие с горепосочените изисквания участникът следва да 

приложи към техническото предложение каталог и/или сертификат и/или извадка от 

такива, от които да е видно изпълнение на условията. Предложение, което не отговаря на 

посочените изисквания, ще бъде отстранено от участие в процедурата. 

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и 

информация отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за участие. 

С оглед на установеното по-горе и взетите от комисията решения, Комисията 

единодушно реши да допусне до оценка по методиката за оценка на офертите в 

настоящата процедура участника "ПСТ Груп" ЕАД - София. 
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Оценката на офертите се извършва по посочените по-долу показатели и 

съответните им относителни тежести: 

 

 Показател 
Тежест на показателя в 

комплексната оценка 

Технически 

показател: П1 

Работна програма за качествено изпълнение 

на предмета на поръчката 
50% 

Финансов 

показател: П2 

Предложена цена  
50% 

 

Оценката по показателя П1: „Работна програма за качествено изпълнение на 

предмета на поръчката”  
Комисията разгледа предложената от участника Работна програма, състояща се 

от: Организационен план-стратегия – (описание/текстова част) и дейности при СМР, 

които в своята разработка съдържат обособени следните части:   

 Технологична последователност на строителните процеси за отделните 

обекти и методология на работа при СМР на водопроводна мрежа, вкл. технически 

решения;  

 Линеен график за изпълнение на всички СМР; Организация на работа и 

организация на СМР и строителните площадки; 

 Координация на изпълнението, вътрешен мониторинг и контрол;  

 Способите за взаимодействие и комуникация с възложителя;  

 Условията за гарантиране на безопасност и охрана в района, в който се 

извършват СМР.  

Техническото предложение съответства на техническата спецификация и се 

допуска до етап оценяване. 

Оценяването е извършено чрез посочените показатели с тяхната относителна 

тежест по следния начин: 

Работната програма съдържа обособени и разработени всички части, описва 

организацията на строителството, организационната схема и всички дейности за 

съответните съоръжения и видове СМР. Направените  предложения са относими към 

предмета на обществената поръчка, но е в сила едно от следните твърдения:  

  - в технологична последователност при строителството е налице до 1 разминаване 

в различни елементи на работната програма 

  - липсват поясняващи технически и/или организационни решения; 

  - представен е коректен но не напълно изчерпателен линеен график; 

 

Предложението на участника е оценено по показател П1 с оценка 20 точки. 

След като установи, че техническото предложение съответства с предварително 

обявените от възложителя условия и извърши оценяването му, съгласно  „Методиката за 

комплексна оценка на офертите“, комисията единодушно взе решение за допускане на  

участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

2. Оферта №2, подадена от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 

 

Комисията пристъпи към проверка на представеното от участника  „Предложение 

за изпълнение на строителните процеси” и съответствието му с Минималните  
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изисквания към съдържанието на предложението съгласно одобрената и влязла в сила 

Методика за комплексна оценка: 

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи 

следното: 

  „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД София декларира, че ще изпълни поръчката за 12 месеца 

от сключването на договора. 

Декларират, че тръбите и присъединителните елементи за челна заварка на РЕНD 

ще са от един и същи производител. 

Ще представят гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността без ДДС. 

Валидността на предложението е 6 месеца от датата за получаване на офертата. 

Работната програма за качествено изпълнение на строителството е представена на 

70 страници. 

Предметът на поръчката обхваща реконструкция и подмяна на водопровода на 

територията на община Костенец. 

Не е представен подробен план за изпълнение на отделните подучастъци, а 

именно: 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба от речно водохващане “Чавча“ до шахта хлориране. 

- Реконструкция външен водопровод от речно водохващане “Крайна“ до шахта 

хлориране. 

- Реконструкция участък от външен водопровод от шахта хлориране до връзка със 

съществуваща подменена тръба (при паркинга на вили Костенец). 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (края на регулацията на вили Костенец) до връзка със съществуваща 

подменена тръба в края на регулацията на с. Костенец. 

- Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (при асфалтов общински път) до връзка със съществуващ хранителен 

водопровод при суха камера на водоем ниска зона на гр.Костенец. 

- Допълнителни водопроводни връзки, които се предвиждат за изграждане по ТП, 

към съществуващ водопровод за гр. Момин проход и към НР „Висока зона“ на              

гр. Костенец. 

- По трасето на реконструираните участъци се предвиждат за изграждане 

облекчителни шахти, изпускателни шахти, шахта спирателен кран, шахта въздушници и 

разходомерни шахти.  

Всичко това е описано в обща част без никаква конкретика. 

При подготовка на строителството в обща част е упоменато, че ще бъде изградено 

временно строително селище, предвидена е и ограда с височина 2,00 метра, портал и 

охрана. Не е посочено от къде селището ще бъде осигурено с вода и ел.ток. Не са 

посочени места за домуване на строителната техника, а така също и местата за 

складирането на тръби, фитинги и други строителни материали. 

Най общо е посочено изпълнението на СМР за реконструкцията на 

водопроводите, извършването на подготвителни работи, изкопните работи, нищо не се 

споменава за отводняване на строителните изкопи, подробности за монтаж на тръби и 

арматури, изграждане на опорни блокове, изграждане на шахти с различно 

предназначение по водопроводната мрежа. Не е посочено от къде ще се извършва 
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доставката на бетон. Изпитанията и дезинфекцията на водопроводите са посочени 

принципно.  

Принципно са разгледани взаимодействията между възложител и изпълнител 

(проектант, строителен надзор, изпълнител). 

Показана е структурата за управление на обекта и организационната структура. 

Схематично е посочен е състава на екипа за ръководство и изпълнение на обекта: 

ръководител на обекта, технически ръководител, ПТО, отговорник по качеството на 

строителството, координатор по безопастност и здраве, геодезист.  

Не е направено е описание на организацията на строителните площадки, охраната, 

мерките за безопасност,  

Не дадено подробно описание на графика за изпълнение на строителството, няма 

текст към линейния график, не е посочен е броя на необходимите работници за 

отделните строителни работи, не е дадена и необходимата механизация. 

Принципно са посочени са мерките за безопасност и охрана на обекта. 

Много подробно са описани строителните работи по асфалтирането на обектите, а 

не е обърнато сериозно внимание на роботите свързани с водоснабдяването. 

Не са посочени наличните машини и съоръжения необходими за изпълнение на 

обекта. Няма списък на наличната механизация. 

Към линейния график няма разпределение на работната ръка. 

С оглед изложеното, във връзка с образеца на Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, комисията единодушно реши и предлага на възложителя – 

кмета на община Костенец, за отстраняване от участие от процедурата Участник № 2 – 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД София, тъй като е представил оферта, която не отговаря напълно 

на предварително обявените от възложителя условия. 

Съгласно Методиката за оценяване на офертите, заложена в Документацията за 

обществената поръчка  на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 

офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, 

на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

Предложения, неотговарящи на гореизброените изисквания няма да бъдат оценявани и 

ще бъдат предложени за отстраняване. Въз основа на направените констатации, 

комисията намира, че Техническото предложение на участника не отговаря на 

Минималните изисквания към съдържанието на предложението съгласно 

одобрената и влязла в сила Методика за комплексна оценка. 

 Предвид гореизложеното, Комисията единодушно реши на основание чл. 57, 

ал. 1 от ППЗОП да не отваря ценовото предложение на участника и съгласно 

правилата на раздел V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА от Документацията за 

обществената поръчка, да предложи офертата за отстраняване от процедурата. 

 

3. Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС - МИКО-Д“ ДЗЗД 

 

Комисията пристъпи към проверка на представеното от участника  „Предложение 

за изпълнение на строителните процеси” и съответствието му с Минималните  
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изисквания към съдържанието на предложението съгласно одобрената и влязла в сила 

Методика за комплексна оценка: 

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи 

следното: 

ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС - МИКО-Д“ ДЗЗД декларира, че ще изпълни 

поръчката за 15 месеца от сключването на договора. 

Декларират, че тръбите и присъединителните елементи за челна заварка на РЕНD 

ще са от един и същи производител. 

Ще представят гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността без ДДС. 

Валидността на предложението е 6 месеца от датата за получаване на офертата. 

Работната програма за качествено изпълнение на строителството е представена на 

129 страници. 

Предметът на поръчката обхваща реконструкция и подмяна на водопровода на 

територията на община Костенец и включва: 

1. Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба от речно водохващане “Чавча“ до шахта хлориране. 

2. Реконструкция външен водопровод от речно водохващане “Крайна“ до шахта 

хлориране. 

3. Реконструкция участък от външен водопровод от шахта хлориране до връзка 

със съществуваща подменена тръба (при паркинга на вили Костенец). 

4. Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (края на регулацията на вили Костенец) до връзка със съществуваща 

подменена тръба в края на регулацията на с. Костенец. 

5. Реконструкция участък от външен водопровод от връзка със съществуваща 

подменена тръба (при асфалтов общински път) до връзка със съществуващ хранителен 

водопровод при суха камера на водоем ниска зона на гр. Костенец. 

6. Допълнителни водопроводни връзки, които се предвиждат за изграждане по 

ТП, към съществуващ водопровод за гр. Момин проход и към НР „Висока зона“ на       

гр. Костенец. 

7. По трасето на реконструираните участъци се предвиждат за изграждане 

облекчителни шахти, изпускателни шахти, шахта спирателен кран, шахта въздушници и 

разходомерни шахти.  

Организационния план-стратегия и дейностите при СМР съдържат следните 

обособени части: 

1. Технологична последователност на строителните процеси за отделните обекти 

и методология на работата при СМР на водопроводна мрежа, включително технически 

решения; 

2. Линеен график за всички видове СМР; 

3. Организация на работа и организация на СМР и строителните площадки; 

4. Координация на изпълнението, вътрешен мониторинг и контрол; 

5. Способи за взаимодействие и комуникация с възложителя; 

6. Условия за гарантиране на безопасност и охрана в района, в който се извършват 

СМР. 

Към технологичната последователност на строителните процеси и методология на 

работата при СМР на водопроводна мрежа, включително технически решения е 

направено подробно описание на обектите, направена е оценка на съществуващото 

положение, посочено е какво се предвижда за изпълнение за всеки обект по отделно. 

Посочени са съоръженията по трасето на водопровода, предвидени за изграждане 

и реконструкция: 

- облекчителни шахти 4 броя, две съществуващи и две новопроектирани; 

- изпускателни шахти - шахта горен отток; 

- шахта спирателен кран - кръгла сглобяема; 
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- шахта въздушници - кръгли сглобяеми; 

- разходомерни шахти - два броя нови; 

Посочени са методите и етапите на изпитване водопровода на налягане и 

водоплътност. 

Като етапи на изпълнение са предвидени: 

І. Подготвителни работи 

ІІ. Основни строителни дейности. Изпълнение на СМР. 

ІІІ. Заключителни дейности. 

Отчетено е необходимото време за изпълнение на отделните етапи. 

При изграждането на водопроводите са предвидени всички видове дейности 

необходими за реализацията, в това число асфалтиране, временна организация на 

движението, изпитания и 72-часови проби. 

След приключване на строителството е предвидено почистване на района, 

премахване на временното строителство, предаване на обекта с Акт №15. 

В приложения линеен график са посочени видовете СМР, броя на работниците и 

механизацията, времетраенето съгласно сключения договор, необходимата работна ръка. 

В Таблица 1 от стр.14 до стр.37 са отразени количеството СМР, механизацията, 

работниците и времетраенето необходимо за изпълнение, така както е предвидено и в 

линейният график. В текстова част подробно са пояснени необходимото време, броя 

работници и механизация за изпълнението на предвидените СМР, поотделно за всеки 

обект. 

Посочени са машините и техническото оборудване, които са налице за 

изпълнение на СМР. 

При подготовка на строителството ще бъде изградено временно строително 

селище, предвидена е и ограда, портал и охрана. Селището ще бъде осигурено с вода и 

ел.ток. Предвидени са и химически тоалетни. Предвижда се и място за домуване на 

строителната техника. Предвидени са места за складирането на тръби, фитинги и други 

строителни материали. 

При изпълнение на СМР за реконструкцията на водопровод се извършват 

подготвителни работи, рязане и разрушаване на асфалтова настилка, изкопни работи, 

укрепване на изкопи при дълбочини над 1,50 м., отводняване на строителните изкопи, 

монтаж на тръби и арматури, изграждане на опорни блокове, изграждане на шахти с 

различно предназначение по водопроводната мрежа. Доставката на бетон се предвижда 

от специализиран бетонов възел. Изпитанията и дезинфекцията на водопроводите ще се 

извършва на участъци. След завършване на строителството и изпитанията на 

водопроводите се пристъпва към асфалтиране с готови асфалтови смеси. 

При необходимост ще се използва и къртица за полагане на водопроводи. 

Възстановяването на асфалтовите настилки ще се извърши с четири пласта 

посочени в обяснителната записка. 

В табличен вид са посочени всички материали, изделия и системи, които ще бъдат 

използвани при изпълнение на СМР. 

Разгледани са взаимодействията между възложител и изпълнител (проектант, 

строителен надзор, изпълнител). 

Показана е структурата за управление на обекта. 

Посочен е състава на екипа за ръководство и изпълнение на обекта: ръководител 

на обекта, технически ръководител, ПТО, отговорник по качеството на строителството, 

координатор по безопастност и здраве.  

В етапите за изпълнение на СМР са посочени: временно строителство, временни 

ограждения, временно водопроводно захранване, временно ел.захранване, складове, 

временна организация на движението. 

Класифицирани са опасностите и възможните рискове при изпълнението на СМР. 

Посочени са мерки за опазване на околната среда по време на строителството. 

Посочени са мерките за безопасност и охрана на обекта. 
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По задание водопроводите са изпълнени от полиетиленови тръби висока плътност 

PE100 за налягане 16 атм (PN16) и за налягане 10 атм (PN10). Всички тръби са 

произведени в съответствие със стандарта БДС EN 12201-2:2011+А1:2013 или 

еквивалентен. Фасонните части за челно заваряване отговарят на БДС EN 12201-

3:2011+А1:2013 или еквивалентен и са инжекционно лети тъй като не се допуска 

използването на сегментно заварени фасонни части (изработени от сегменти тръби). С 

оглед на еднородност на материала на тръбите и присъединителните елементи от PEHD 

и по-добро качество и сигурност при изпълнението на челните заварки при водопровода 

производителят на тръбите и присъединителните части на челна заварка от полиетилен е 

един и същ. Изпълнението на това изискване се доказва чрез представяне на 

документи/данни/информация, че предложените тръби и присъединителните части за 

челно заваряване от PEHD са от един производител. За удостоверяване на съответствие с 

горепосочените изисквания участникът е приложил към техническото предложение 

каталог и/или сертификат, от които е видно изпълнение на посочените условия. 

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и 

информация отговаря напълно на изискванията, заложени в документацията за участие. 

С оглед на установеното по-горе и взетите от комисията решения, Комисията 

единодушно реши да допусне до оценка по методиката за оценка на офертите в 

настоящата процедура участника: 

Оценката на офертата е извършена по посочените по-долу показатели и 

съответните им относителни тежести: 

 

 Показател 
Тежест на показателя в 

комплексната оценка 

Технически 

показател: П1 

Работна програма за качествено изпълнение 

на предмета на поръчката 
50% 

Финансов 

показател: П2 

Предложена цена  
50% 

 

Оценката по показателя П1: „Работна програма за качествено изпълнение на 

предмета на поръчката”  
Комисията разгледа предложената от участника Работна програма, състояща се 

от: Организационен план-стратегия – (описание/текстова част) и дейности при СМР, 

които в своята разработка съдържат обособени следните части:   

 Технологична последователност на строителните процеси за отделните 

обекти и методология на работа при СМР на водопроводна мрежа, вкл. технически 

решения;  

 Линеен график за изпълнение на всички СМР; Организация на работа и 

организация на СМР и строителните площадки; 

 Координация на изпълнението, вътрешен мониторинг и контрол;  

 Способите за взаимодействие и комуникация с възложителя;  

 Условията за гарантиране на безопасност и охрана в района, в който се 

извършват СМР.  

Техническото предложение съответства на техническата спецификация и се 

допуска до етап оценяване. 

Оценяването е извършено чрез посочените показатели с тяхната относителна 

тежест по следния начин: 

 Работната програма съдържа обособени и разработени всички части, описва 

организацията на строителството, организационната схема и всички дейности за 

съответните съоръжения и видове СМР. Направените  предложения са конкретни и 

относими към предмета на обществената поръчка, имат поясняващи технически, 

методологически и организационни решения. В предложената технологична 
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последователност на строителните процеси за отделните обекти (съоръжения) е налице 

логическа обвързаност между етапите и дейностите на изпълнение. Представен е 

изчерпателен и коректен линеен график. 

Предложението на участника е оценено по показател П1 с оценка 30 точки. 

След като установи, че техническото предложение съответства с предварително 

обявените от възложителя условия и извърши оценяването му, съгласно  „Методиката за 

комплексна оценка на офертите“, комисията единодушно взе решение за допускане на  

участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 Комисията определи следните точки при оценяването на офертите на допуснатите 

до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри участници, по 

Технически показател П1: Работна програма за качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, изчислени по формулата: 

 

П1 = О съотв. x 100 x 0,50 

          30 

 където О съотв. е оценката на Работната програма. 

№ Участник 

Точки по Технически показател П1: 

Работна програма за качествено 

изпълнение на предмета на поръчката 

1. „ПСТ Груп”  ЕАД 33.33 точки 

2. 
ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС - 

МИКО-Д“ ДЗЗД 
50 точки 

С извършването на гореописаните действия работата на Комисията в настоящето 

заседание приключи. 

 

Комисията реши да насрочи заседание за отваряне на ценовите оферти на 

07.06.2018 г. от 09:00 ч. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

Комисията приключи работа на 04.06.2018 г. в 15:00 ч. 

Настоящият протокол е  изготвен и  подписан на 04.06.2018 г. 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

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

Членове: 

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

 

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

 

3. инж. Храбър Натов ……………/П/……………….. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

4. Людмила Драгомирова - Митова …………/П/………………….. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


