
 

П Р О Т О К О Л  

№ 2  

 
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-04-400/31.08.2018 г. на 

Кмета на община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в 

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

строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на 

улици в община Костенец“, открита с Решение №РД-04-338 от дата 24.07.2018 г. на 

Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00484-2018-0015,  

ID 858736/ 27.07.2018 г. и Обявление ID 858737/27.07.2018 г. 

 

Днес, 28.11.2018 г., в изпълнение на заповед №РД-04-400/31.08.2018 г. на Кмета 

на община Костенец за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, 

комисия в състав: 

            Председател: 

Георги Янакиев – секретар на Община Костенец. 

Членове: 

1. Инж. Иван Петков – външен експерт, магистър по Транспортно строителство; 

2. Инж. Стоян Рашев – външен експерт, магистър по Транспортно строителство; 

3. Ваня Ангелова – външен експерт, магистър по Право; 

4. Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“ в община Костенец, 

 

се събра в 10:00 ч. в сградата на община Костенец, на заседание, свикано от председателя 

на комисията, със задача да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране 

на представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: 

„Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, както и да 

извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира представените от тях 

оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта им 

техническо предложение и проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им 

съгласно документацията и приложените към нея образци. 

Разглеждането и проверката се извършиха отново по реда на постъпване на 

офертите в деловодството на община Костенец. 

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

„Организация за качествено изпълнение на поръчката”. 

Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на Предложението 

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

изготвено съгласно Техническата спецификация и всички изисквания на възложителя 

съгласно документацията за участие. 

 

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

точки 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 
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начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

- Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

 

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация при условие 

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

какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача*;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

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

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

разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизация по време на изпълнението на работите. Посочените от 

участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за 

изпълнение на поръчката и представения календарен линеен график;  

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

качествено изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и 

методи за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на всяка 

дейност от Техническата спецификация  

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата 

спецификация, като е участникът е включил допълнителна описателна 

част* към нея, която обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката.  
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други  

 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената поръчка.  

 

Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация при условие 

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

какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача*;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

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

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

разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизация по време на изпълнението на работите. Посочените от 

участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за 

изпълнение на поръчката и представения календарен линеен график;  

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

качествено изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и 

методи за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на всяка 

дейност от Техническата спецификация  

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата 

спецификация, като е участникът е включил допълнителна описателна 

част* към нея, която обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката.  
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е представил организация за изпълнението на 

строителството, съгласно техническата спецификация, направено е 

описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
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необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и 

дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При 

изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото 

предложение на участника.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация при условие 

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

какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача*;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

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

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

разпределението на човешките ресурси, строителната техника и 

механизация по време на изпълнението на работите. Посочените от 

участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за 

изпълнение на поръчката и представения календарен линеен график;  

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

качествено изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и 

методи за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на всяка 

дейност от Техническата спецификация  

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата 

спецификация, като е участникът е включил допълнителна описателна 

част* към нея, която обосновава в логическа и взаимосвързана 

последователност предложената програма за изпълнение на поръчката.  

 

I. ОФЕРТА НА „ЩРАБАГ“ ЕАД, С АДРЕС П.К.1784, ГР. СОФИЯ,           

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 115Г, СГРАДА МЕГАПАРК, ЕТ.8 И ВХ.           

№ 92-Щ-1 ОТ 30.08.2018 Г., 14:10 Ч. 

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, „участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“. 

Фактическо основание: в техническото предложение на Участника в част 

организация на работата на ключовия екип първо е посочен експерт, който не 

съществува в документацията на Възложителя: Отговорник по качеството. Не са 

представени начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Техническото 

предложение на участника не отговаря на минималните изискванията на Възложителя за 

съдържание на предложението за изпълнение на поръчката. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка 

с т. 2.4.2., от т. 2.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за участие в 

процедурата и срокът за изпълнение на поръчката, комисията предлага за 

отстраняване от участие „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр. София, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 



II. ОФЕРТАТА НА „ПЪТ-КО 2018“ ДЗЗД, С АДРЕС П.К.1404, ГР. СОФИЯ, 

Ж.К. „МОТОПИСТА“, БЛ. 11 Е И С ВХ. № 92-К-85 ОТ 30.08.2018 Г., 14:15 Ч. 

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

дейностите по строителството и работите, предмет на обществената поръчка 

от 720 календарни дни. 

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

съдържание: 

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

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

на строителството; Т.4.Линеен календарен график. 

 

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

изпълнение на поръчката” 50 точки поради следните мотиви: 

Участникът представя организация за изпълнение на строителството за всички 

дейности съгласно техническата спецификация като разделя изпълнението на поръчката 

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

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

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

Етап 4 – Гаранционно поддържане (стр. 272);  

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

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

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

на всеки експерт от ключовия екип по конкретни задачи съобразно техническата 

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

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

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

улиците е направен анализ на съществуващото положение. 

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

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

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

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

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

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

направено подробно разпределение на дейностите по етапи, което включва всички 

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

на комуникация с Възложителя. 

Участникът предлага и план за осигуряване на качеството на строителството, в 

който включва обезпечаване с подходящи човешки ресурси, контрол на качеството на 

материалите, контрол върху транспортирането и съхранението на материалите, контрол 

при съхранение на документацията, контрол на качеството при изпълнение на СМР, 

механизъм за вътрешен контрол. Целият план е обвързан с комуникацията с 

Възложителя по отношение на направените предложения и гарантиране на качеството на 

изпълнение на СМР. Участникът предлага и гаранции за качество, съобразно собствена 

система за контрол. Направен е и подробен план за безопасност и здраве на строителния 

обект. 

Последната част от Техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

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

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

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

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



Така представената описателна част напълно представя обосновка за логическата 

последователност и взаимовръзката между отделните задачи. 

Техническото предложение на Участника отговаря напълно на поставените 

изисквания от Възложителя и е надградено с всички 4 обстоятелства съгласно 

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

 

III. ОФЕРТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТРОЙ“, С АДРЕС П.К.1505,        

ГР. СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА, КВ. „ПОДУЯНЕ“, УЛ. „СТОИЛ ВОЙВОДА“ № 3 

И С ВХ. № 92-Д-108 ОТ 30.08.2018 Г., 16:20 Ч. 

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, „участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“. 

Фактическо основание: в предложението на участника за изпълнение на 

поръчката са констатирани несъответствия относно представения от него срок за 

изпълнение на поръчката и линейния план-график. На стр. 22 е записано, че „Строително 

монтажните работи ще стартират след съставянето и подписването на Протокол за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на 

строежите (обр. 2а) от лицето, упражняващо строителен надзор, технически 

ръководител, Възложителя и служителя по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на Община Костенец. 

Съгласно приложения Линеен календарен план, срока за изпълнение на предвидените 

строителни дейности е 157 календарни дни. На стр. 47 е записано „Предвиждаме 

изпълнението на СМР да извършим за 157 календарни дни, а всички строителни 

дейности на площадката, вкл. мобилизация и демобилизация – за 147 календарни дни от 

началото на строителството с подписването на протокол обр. 2а по Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството“. В календарния график 

(Приложение №2) подготвителните дейности ще бъдат извършени за 4 календарни дни, а 

дейностите по демобилизация на работната ръка за 7 календарни дни, като в последния 

ден е включено да се Издава и подписва протокол Акт – образец 15, съгласно 

изискванията действащата нормативна уредба. Констатирано е несъответствие между 

предложения декларативно срок, описания в предложението на Участника и 

представения в линейния график. 

На стр. 59 е записано Отговорник по контрола по качеството, а в Документацията 

за участие - Специалист по контрол върху качеството. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка 

с т. 2.4.2., от т. 2.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за участие в 

процедурата и срокът за изпълнение на поръчката, комисията предлага за 

отстраняване от участие ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТРОЙ“, гр. София, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

IV. ОФЕРТА НА „ИНФРАКЪНСТРЪКШЪН“ ЕАД, С АДРЕС П.К.1303,     

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, Ж.К. „ЗОНА Б-5“, УЛ. „ПАРТЕНИЙ 

НИШАВСКИ“ № 4, ЕТ. 2, ОФИС 17 И С ВХ. № 92-И-41 ОТ 30.08.2018 Г., 16:51 Ч. 

Участникът „ИНФРАКЪНСТРЪКШЪН“ ЕАД декларира срок за изпълнение 

на дейностите по строителството и работите, предмет на обществената 

поръчка от 325 календарни дни. 

1. Техническо предложение на „ИНФРАКЪНСТРЪКШЪН“ ЕАД е със 

следното съдържание: 

Т. 1. Организация на изпълнение на строителството съгласно техническата 

спецификация; Т.3.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета 

на договора; Т.4. Таблица с разпределени на ресурсите по дейности; Т.5. Срокове за 



изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация. Приложение № 2 

Календарен линеен график;  

 

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

качествено изпълнение на поръчката” 30 точки поради следните мотиви: 

В своето предложение за изпълнение на поръчката Участникът формулира 4 

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

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

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

Възложителя; Етап IV – Гаранционно обслужване на строежа;  

Участникът представя организация за изпълнението на всички дейности, етапи и 

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

вкл. технология на строителството. 

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

изпълнение на поръчката, но за него са описани единствено отговорностите на всеки 

един от експертите, без да са разделени по отделни задачи. След това в Т.4. Таблица с 

разпределени на ресурсите по дейности (стр. 125 – стр. 175) са изброени отделните 

експерти, но отново не е показано разпределението им по отделните задачи.  

Участникът представя календарен график в Т.5. Срокове за изпълнение на 

дейностите съгласно техническата спецификация от своето предложение за изпълнение 

за поръчката, в който е представено изпълнението на дейностите и задачите по 

конкретни дати, а след това в Приложение 2 Календарен линеен график представя 

последователността на дейностите и задачите, като спазва технологичната 

последователност за изпълнение на СМР съгласно Техническата спецификация. От стр. 

193 до стр. 195 е представена обяснителна част към календарния график, но в нея липсва 

обосновка за логическа и взаимносвързана последователност за изпълнение на 

поръчката. Описанието е общо и в голяма степен представлява описание на отделните 

етапи, но не и връзката между тях и конкретните посочени срокове. 

В т.1.5. са предложени мерки за вътрешен контрол, за които е описано отделните 

експерти, ангажирани с изпълнение на поръчката какви дейности ще изпълняват, но 

липсва реално гарантиране на качественото изпълнение на заложените СМР. Липсват 

механизми и методи за управление, наблюдение и контрол на всяка една дейност. 

 

V. ОФЕРТА НА „МБ-КОСТЕНЕЦ“ ДЗЗД, С АДРЕС П.К.2600,                       

ГР. ДУПНИЦА, УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 38 И С ВХ. № 92-Д-109 ОТ 

30.08.2018 Г., 17:00 Ч. 

Правно основание: чл.107, т.2, „а“ от ЗОП, „участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“. 

Фактическо основание: в техническото предложение на Участника в част 

организация на работата на ключовия екип първо са посочени експерти, които не 

съществуват в документацията на Възложителя: заместник ръководител проект, 

мениджър по осигуряване на качеството, инспектори по качеството, инспектори по 

контрол на качеството, проектантски екип и технически ръководители. След това са 

описани единствено отговорностите и пълномощията на ръководител на проекта, 

заместник ръководител проект, мениджър по осигуряване на качеството. Техническото 

предложение на участника не отговаря на минималните изискванията на Възложителя за 

съдържание на предложението за изпълнение на поръчката. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка 

с т. 2.4.2., от т. 2.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за участие в 

процедурата и срокът за изпълнение на поръчката, комисията предлага за 



отстраняване от участие „МБ-КОСТЕНЕЦ“ ДЗЗД, гр. Дупница, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

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

с пет гласа „за“ реши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на 

допуснатите участници да се извърши от 11:00 ч. на 09.01.2019 г. (сряда) в Заседателната 

зала в административната сграда на Община Костенец, находяща се в гр. Костенец,      

ул. "Иван Вазов" №2, ет.4.  

 

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията изготви съобщение за датата, 

часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, което публикува на 02.01.2019 г. 

на интернет адреса на Община Костенец, раздел „Профил на купувача“. 

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

от ЗОП, във връзка с чл. 54 от  ППЗОП на 14.12.2018 г. в 16:00 часа. 

 

 

Протоколът е технически съставен на 14.12.2018 год. 
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