
Утвърждавам:………/П/…………….. 
    (заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП) 

  ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

  Кмет на община Костенец 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 3 

(за оценка на допуснатите оферти за участие в обществена поръчка – публично 

състезание по реда на ЗОП) 

 

Днес, 05.12.2019 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени 

заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-475/17.10.2019 г. на 

Кмета на Община Костенец за извършване на подбор на участниците, разглеждане, 

оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне 

на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен 

водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и 

бордюри на улица "Стефан Караджа", гр. Костенец“. Процедурата е открита с 

решение №РД-04-422 от дата 25.09.2019 г. на Кмета на Община Костенец, УИН в РОП 

на поръчката 00484-2019-0007. 
 
Състав на комисията: 

Председател:  
Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, квалификация: 

правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител“;  

2. инж. Евгения Чомпалова - външен експерт, вписан в списък по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП, с уникален №1137. 

 

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед №РД-04-475 

от 17.10.2019 г. на Кмета на Община Костенец, на закрито заседание по реда, определен 

в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 05.12.2019 г. в 10.00 часа, в стая в сградата на Община 

Костенец. 

Допуснати участници до разглеждане и проверка на техническото предложение: 

1. „Пи Ес Консулт” ЕООД; 

2. „Контпас” ООД; 

3. „Пътинвест Инженеринг” АД; 

4. Обединение „Рубикон –ИТСИ”. 

  

I. Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото 

предложение на допуснатите участници, за съответствието им с предварително 

обявените условия и изисквания на възложителя, посочени в документацията за 

участие в обществената поръчка: 

Комисията, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, провери дали представените 

технически предложения съдържат всички необходими документи, изготвени ли са по 

образец и дали предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията 

на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата спецификация, 

както и обезпечават ли качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите 

й. 



В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето 

предложение за Подход за изпълнение на поръчката, който трябва да съдържа 

следните елементи:  

1. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на 

строителните и монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и 

правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за 

изпълнение и действащата нормативна уредба.  

2. Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с 

графика за изпълнение и действащата нормативна уредба.  

3. Организационна структура показваща, че участникът разбира отлично 

задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности за 

реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в 

екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с 

конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните 

специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение и действащата 

нормативна уредба.  

4. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, 

Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В 

графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните 

процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за 

провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата 

работна сила за изпълнението на всеки процес.  

5. С цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, следва да са 

посочени стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните 

материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, 

така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 

начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, 

същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, 

конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези 

лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на 

предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.  

6. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. 

Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за 

контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на дейностите.  

7.  В обяснителната записка от техническото предложение е посочена относима 

и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на 

дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената 

организация на работа и изискванията на техническата документация.  

Участник се отстранява от участие в обществената поръчка при наличие на 

някое от долупосочените условия:  

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя посочени по-горе.  

• Техническото предложение трябва да съответства на Графика за изпълнение.  

• Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на 

който и да е от елементите на техническото предложение; 



„Пи Ес Консулт“ ЕООД 

 

   Участникът е представил попълнено и подписано предложение – Образец 3 от 

документацията за участие „Предложение за изпълнение на поръчката” като към него е 

приложено: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности; Диаграма на 

работната ръка и Концепцията за изпълнение на поръчката.  

Срокът за упражняване на строителния надзор е 150 (сто и петдесет) календарни 

дни, но не по-късно от подписване на АКТ №15 за приемане на строителството. Срокът 

на услугата започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на 

констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

след като е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Срокът за изготвяне на технически паспорт е 14 (четиринадесет) календарни 

дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Акт обр. 15). 

Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта е 

до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Комисията констатира, че предложеният срок за изготвяне на технически 

паспорт от участника е съобразен с максималния срок, заложен от възложителя. 

След преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че 

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи от 

документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя и единодушно реши да 

пристъпи към разглеждане на представената Концепция за изпълнение на поръчката за 

съответствие с минималните изисквания на възложителя. 

По т. 1. Комисията установи, че от стр.14 до стр.18 участникът е разписал 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта  при 

спазване изискването за технологично обусловена последователност на строителните и 

монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и правилната 

последователност за документирането им, в съответствие с графика за изпълнение и 

действащата нормативна уредба: от подготвителните дейности до протокол Образец 17 

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия. Направено е описание  на  

условията и реда за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на 

завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на 

отделни етапи или части от тях в съответствие с графика за изпълнение и действащата 

нормативна уредба.   

В описаната последователност на изготвяне на документацията липсва 

Гаранционен период, през който консултантът изготвя доклади от периодичните 

инспекции за гаранционно обслужване. При установяване на дефекти, те се описват в 

докладите и за извършените строително монтажни работи по отстраняването им се 

съставят актове от Строителния надзор по реда на Наредба №3/2003 г. 

Съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ „Лицата, които упражняват строителен надзор, 

носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в 

строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 



Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от 

гаранционните срокове в строителството”. 

По т. 2. Участникът е посочил, че ще следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, 

като е описал дейностите от Техническата спецификация на възложителя, част от 

документацията на поръчката.  

От стр.1 до стр.14 е разгледал и описал цялостно и подробно всички дейности, в 

отделните етапи от строителния процес, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с 

графика за изпълнение и действащата нормативна уредба: от подготвителните 

дейности, предхождащи строително-монтажните работи и дейностите по време на 

строителството. Описал е детайлно организация за упражняване на контрол, в това 

число и върху качеството на изпълнените СМР, както и на влаганите продукти. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 3. Участникът е разписал подробно организационна структура показваща, че 

разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите 

дейности за реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности на 

експертите в екипа. Представил е разпределение на човешките ресурси и 

отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от 

отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение и действащата 

нормативна уредба. 

 Участникът е представил от стр.18 до стр.26 конкретните задължения и 

отговорности на експертите от екипа си: Ръководител екип и  експерт по част „ВиК, 

експерт по част „Пътна”, Геодезист, Координатор по безопасност и здраве, експерт по 

част „ПУСО”, експерт по качество на материалите, инженер геология и хидрогеология, 

експерт по част „Пожарна безопасност”.  

За всеки един от изброените експерти, участникът подробно е описал основните 

му задължения и отговорности, разгледани са основните ангажименти, във връзка с 

контрола по изпълнението, съставяне на документи, координация и др. 

Разписани са пълно и подробно функциите на тези експерти в съответствие с 

графика за изпълнение и действащата нормативна уредба.    

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

  По т.4. Участникът е разработил и представил график, изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, 

Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В 

графика е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, 

съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане 

на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за 

изпълнението на всеки процес. 

В графика участникът е посочил дейностите/процесите, необходимата работна 

сила за изпълнение на всеки процес, последователност и срокове за отделните 

дейности, период на изпълнение на обществената поръчка – от подписване на договор 

до подписване на констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по 

чл.168, ал.6 от ЗУТ. 

Представена е и Диаграма на работната ръка. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т.5. Участникът в своето предложение (от стр. 26 до стр.35) е описал 

подробно и посочил стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 



строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания 

на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на 

складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността 

на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на 

мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните 

задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху 

качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от 

прилагането на конкретната мярка.  

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т.6. Участникът в своето предложение (от стр. 35 до стр.43) е направил 

детайлно и пълно описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. 

Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за 

контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на дейностите.  

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т.7. Участникът в своето предложение (от стр. 43 до стр.46) е посочил 

относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на 

дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената 

организация на работа и изискванията на техническата документация. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

Във връзка с изложените по-горе констатации, комисията обосновава извода, че 

участникът е разработил техническо предложение, което не  отговаря изцяло на 

изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. 

В описаната последователност на изготвяне на документацията липсва 

Гаранционен период, през който консултантът изготвя доклади от периодичните 

инспекции за гаранционно обслужване. При установяване на дефекти, те се описват в 

докладите и за извършените строително монтажни работи по отстраняването им се 

съставят актове от Строителния надзор по реда на Наредба №3/2003 г. Съгласно         

чл. 168, ал. 7 от ЗУТ: Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове 

не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 

 Тези изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците 

възниква задължение, произтичащо от чл. 101, ал. 5 от ЗОП, да изготвят офертата си 

като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване 

на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи 

участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В 

същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП разписва, 

че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 Предвид гореизложените мотиви и с оглед установеното несъответствие, офертата 

на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение на участника не 

отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията за обществена 

поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да има, съгласно 

Техническата спецификация. 

 Във връзка с гореизложеното, Комисията реши офертата на „Пи Ес Консулт“ 

ЕООД да не бъде допусната до оценяване и предлага на Възложителя участникът да 



бъде отстранен от последващо участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. На основание чл. 57, ал. 

1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да се отвори. 

 

„Контпас” ООД 

 

Участникът е представил попълнено и подписано предложение – Образец 3 от 

документацията за участие „Предложение за изпълнение на поръчката”, като към него е 

приложено: Концепция за изпълнение на поръчката с Линеен график за изпълнение на 

предвидените дейности и Диаграма на работната ръка.  

Срокът за упражняване на строителния надзор е 150 (сто и петдесет) календарни 

дни, но не по-късно от подписване на АКТ №15 за приемане на строителството. Срокът 

на услугата започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на 

констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

след като е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Срокът за изготвяне на технически паспорт е 14 (четиринадесет) календарни 

дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Акт обр. 15). 

Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта е 

до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Комисията констатира, че предложеният срок за изготвяне на технически 

паспорт от участника е съобразен с максималния срок, заложен от възложителя. 

След преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че 

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи от 

документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя и единодушно реши да 

пристъпи към разглеждане на предложената от участника Концепция за изпълнение на 

поръчката за съответствие с изискванията на възложителя. 

Съгласно Техническата спецификация изложението на цялостния подход за 

изпълнение на поръчката трябва да съдържа следните елементи: 

По т. 1. Участникът в техническото предложение (от стр.3 до стр.6) е направил 

описание на последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта, като е спазил изискването за технологично обусловена последователност на 

строителните и монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и 

правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за 

изпълнение и действащата нормативна уредба.  

В описаната последователност на изготвяне на документацията липсва 

Гаранционен период, през който консултантът изготвя доклади от периодичните 

инспекции за гаранционно обслужване. При установяване на дефекти, те се описват в 

докладите и за извършените строително монтажни работи по отстраняването им се 

съставят актове от Строителния надзор по реда на Наредба №3/2003 г. 

Съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ „Лицата, които упражняват строителен надзор, 

носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в 

строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 



неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от 

гаранционните срокове в строителството”. 

 По т. 2. Участникът е идентифицирал и описал подробно всички дейности (от 

стр.6 до стр.15), които ще контролира строителния надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за 

изпълнение и действащата нормативна уредба. Разгледани са различните аспекти на 

контрола, който ще бъде осъществяван съобразно спецификата на предмета на 

поръчката. Описани са всички документи, които ще бъдат съставени и представени на 

възложителя, във връзка с изпълнение и приемане на СМР и въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 3. В техническото предложение (от стр.15 до стр.22) е разписал подробно 

организационна структура показваща, че участникът разбира отлично задачите за 

изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности за реализация на 

поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа. Представено 

е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции 

за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които 

ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с графика 

за изпълнение и действащата нормативна уредба.  

Участникът е описал експертите в екипа: 

- Ръководител екип и Експерт по част „Пътна”; 

- Експерт по част „Геодезия” 

- Експерт по част „ВиК”; 

- Координатор по безопасност и здраве 

- Експерт по част „Инженерна геология и хидрогеология” 

- Експерт по част „ПУСО” 

- Експерт по качество и съответствие на материалите 

- Експерт по част „Пожарна безопасност” 

 За всеки един от изброените ключови експерти, участникът подробно е описал 

основните му задължения и отговорности; разгледани са основните ангажименти, във 

връзка с контрол по изпълнението, съставяне на документи. Разгледана е организацията 

на работа на ключовия екип за упражняване на строителния надзор, разпределението на 

отговорностите и дейностите между ключовите експерти при упражняване на 

строителния надзор, разпределението на експертите на ниво отделна задача при 

упражняване на строителен надзор. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 4. Участникът в техническото предложение е разработил и представил 

линеен график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в 

техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с 

действащата нормативна уредба. В графика е налице съответстващо разпределение на 

времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане на 

времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е 

посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. 

Участникът е представил Линеен график в табличен вид за изпълнение на 

обществената поръчка, в който е посочено: наименование на дейността, ангажирани 

експерти, период: подготвителен период, период на строителство, период след СМР. 

Представена е диаграма на работната ръка. 



Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 5. Участникът в техническото предложение е посочил стъпки и мерки по 

упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното 

съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания 

и др., като за обосноваване на ефективността на мерките в табличен вид е посочил: 

съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както 

и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати 

върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от 

прилагането на конкретната мярка. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

         По т. 6. Участникът е разписал пълно и подробно дейностите, подлежащи на 

съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на 

строителството. Представил е решения и аргументи как предложените от него мерки за 

контрол гарантират на възложителя, че всички дейности ще бъдат изпълнение 

качествено и срочно. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 7.  Участникът е посочил относима и ефикасна стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното 

изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в 

съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация.  

  Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

Във връзка с изложените по-горе констатации, комисията обосновава извода, че 

участникът е разработил техническо предложение, което не  отговаря изцяло на 

изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. 

В описаната последователност на изготвяне на документацията липсва 

Гаранционен период, през който консултантът изготвя доклади от периодичните 

инспекции за гаранционно обслужване. При установяване на дефекти, те се описват в 

докладите и за извършените строително монтажни работи по отстраняването им се 

съставят актове от Строителния надзор по реда на Наредба №3/2003 г. Съгласно         

чл. 168, ал. 7 от ЗУТ: Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове 

не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 
 Тези изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците 

възниква задължение, произтичащо от чл. 101, ал. 5 от ЗОП, да изготвят офертата си 

като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване 

на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи 

участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В 

същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП разписва, 

че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

  Предвид гореизложените мотиви и с оглед установеното несъответствие, 

офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение 

на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията 



за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да 

има, съгласно Техническата спецификация. 

  Във връзка с гореизложеното, Комисията реши офертата на „Контпас” ООД 

да не бъде допусната до оценяване и предлага на Възложителя участникът да бъде 

отстранен от последващо участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 

ценовото предложение на участника няма да се отвори. 
 

„Пътинвест Инженеринг“ АД 

 

   Участникът е представил попълнено и подписано предложение – Образец 3 от 

документацията за участие „Предложение за изпълнение на поръчката”, като към него е 

приложено: Подход за изпълнение на поръчката с Линеен график за изпълнение на 

предвидените дейности и Диаграма на работната ръка.  

Срокът за упражняване на строителния надзор е 150 (сто и петдесет) календарни 

дни, но не по-късно от подписване на АКТ №15 за приемане на строителството. Срокът 

на услугата започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на 

констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

след като е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Срокът за изготвяне на технически паспорт е 14 (четиринадесет) календарни 

дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Акт обр. 15). 

Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта е 

до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Комисията констатира, че предложеният срок за изготвяне на технически 

паспорт от участника е съобразен с максималния срок, заложен от възложителя. 

След преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че 

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи от 

документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя и единодушно реши да 

пристъпи към разглеждане на предложения от участника Подход за изпълнение на 

поръчката за съответствие с минималните изисквания на възложителя. 

Съгласно Техническата спецификация изложението на цялостния подход за 

изпълнение на поръчката трябва да съдържа следните елементи: 

По т. 1. Участникът е разписал детайлно последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за обекта, като е спазил изискването за 

технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси, 

свързаните с тях подготвителни дейности и правилната последователност за 

документирането им, в съответствие с графика за изпълнение и действащата 

нормативна уредба.  

Участникът е описал подробно последователността в съставянето на 

изискващата се по закон документация за изпълнение на строежа по отношение на 

законосъобразното започване (начало на строителния процес), протичане (изпълнение 

на СМР), завършване на строителния процес и гаранционен период. Основата задача на 



консултанта е да следи реализирането на СМР да се извършва в съответствие с 

действащото законодателство и изискванията на Възложителя. 

Подробно са описани всички документи, които ще бъдат изискани от всички 

заинтересовани страни, с оглед откриване на строителната площадка. Описани са 

всички документи, които ще бъдат съставени и представени на възложителя, във връзка 

с изпълнение и приемане на СМР, въвеждане на обекта в експлоатация и гаранционния 

период. 

За отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР, участникът 

ще изготви Междинен (тримесечен) доклад за напредъка – стр.23 от предложението. В 

него ще се съдържа информация относно: Част „А” - ”изпълнението на договора за 

строителен надзор, във връзка с изпълнението на договорите за инженеринг”; Част 

„Б” – „Информацията относно състоянието на договора за инженеринг включва 

информация за: Административен, финансов и физически напредък, съпоставен с 

одобрената работна програма, включително прогнози за приключването на 

договорите за инженеринг;  Въпроси касаещи предприемане на действия съгласно 

договорните условия по FIDIC; безопасността, безопасните и здравословни условия 

на труд и опазването на околната среда, във връзка с договора  за инженеринг”.  

На стр.57 е записано: „Неспазване на одобрената програма за изпълнение на 

дейностите по Договора за инженеринг от страна на Изпълнителя би имало пагубен 

ефект по отношение на резултатите”. 

Упоменатите договор/и за инженеринг и договорни условия по FIDIC са 

неотносими към предмета на обществената поръчка, защото строителният надзор е за 

обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация 

на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Стефан Караджа",                 

гр. Костенец“, който договор не е договор за инженеринг.  

Предвид гореизложеното от участника, комисията може да направи извод, че 

грешката на участника не е от категорията на техническите. Комисията счита, че може 

да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на 

участника спрямо изискванията на Възложителя, която относимост е много важно 

условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

По т. 2. Участникът е идентифицирал и описал подробно всички дейности, 

които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените 

строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение и 

действащата нормативна уредба. 

- При разглеждане на отговорността за пълнотата и правилното съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството, участникът в табличен вид (стр.25 

-27) е описал актовете и протоколите, които се съставят от участниците в 

строителството, като задължение на Строителния надзор е да състави и оформи 

следните актове към съответните части на проекта: 

- В началото на строителството – акт приложение №2а  и акт приложение №4; 

- За част „Пътна” – акт Приложение №№5, 6, 7, 12, 14 и 15; 

- За пътни съоръжения – акт Приложение №№12, 7; 

- За СМР по част Телекомуникации – акт Приложение №№ 12, 14, 15, 17, 16; 

В техническата документация за обект „Реконструкция на уличен 

водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и 

бордюри на улица "Стефан Караджа", гр. Костенец“ няма посочване на 

извършване на СМР по част Телекомуникации. 

- В случай на форсмажорни обстоятелства, налагащи спиране на строежа: акт 

приложение №№10 и 11. 



В приложената таблица участникът е записал, че  акт приложение №6 „Акт за 

приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи” се 

съставя от Изпълнителя, Инженера по част „Конструктивна”, „Геология и 

хидрология” към СН и Проектанта. 

Акт приложение №7 „Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи 

на строителната конструкция” се съставя от Изпълнителя, Инженера по част 

„Конструктивна” на СН. 

Акт приложение №14 „Акт за приемане на конструкцията” се съставя от 

Проектанта, Изпълнителя, Инженера по част „Конструктивна” към СН. 

Инженери по част „Конструктивна”, „Геология и хидрология” не са 

предвидени в екипа на участника, въпреки необходимостта от такива експерти.  

На стр.58 от техническото предложение на участника е записано: ”На етапа 

на изпълнение на строителството, Експертът по част „ПУСО” има специфични 

задължения, произтичащи от ЗУО и НУСОВРМ, и свързани с контрол върху 

изпълнението на ПУСО….”. 

Експерт по част „ПУСО” също не е предвиден в екипа на участника. 

Участникът е длъжен да предвиди допълнителни експерти в своя екип, а не само 

представените на стр.70: ръководител на екипа и експерт по част „Пътна”, експерт по 

част „ВиК”, експерт по част „Геодезия” , експерт по част КБЗ. 

 Посоченото от участника, че „При необходимост възникнала в хода на 

работите „Пътинвест-инженеринг” АД ще обезпечи екипа за упражняване на 

строителен надзор с експерти по други специалности, неупоменати в Тръжната 

документация” е бланкетно, защото за участникът е пределно ясно експерти по какви 

специалности ще бъдат необходими за съставяне на актове и протоколи, съгласно 

приложената таблица, сам посочва задълженията на експерта по част „ПУСО” и тази 

необходимост е ясна още в началото на започване на дейностите  и няма да възникне в 

хода на изпълнение на договора. 

На стр.47 при разглеждане на Качествения контрол осъществяван от 

консултанта е записано: „Преглед за одобрение на производители/вносители на 

нетъкан текстил; геомрежа, вкл. и едноосна геомрежа; бентонитови рогоки, 

дренажни рогозки с твърда сърцевина, двустранно каширана с геоекстил; нетъкан 

геотекстил, изолационна мембрана и др”. 

На стр.50 е записано „Консултантът извършва контрол на качеството на СМР 

и на Строителните продукти, както следва: 

- Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по следните 

проектни части: Технологична, техническа и биологична рекултивация, геодезия и 

мониторинг”. 

Посоченото от участника не отговаря на предмета на поръчката и техническата 

спецификация, одобрена от възложителя и може да се подложи на съмнение пълната 

относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на 

Възложителя.  

По т. 3. Участникът е предложил организационна структура показваща, че 

разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите 

дейности за реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности на 

експертите в екипа. Представил е разпределение на човешките ресурси и 

отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от 

отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение и действащата 

нормативна уредба.  



 Участникът е разгледал и описал в табличен вид екипът за изпълнение на 

поръчката – състав и задачи. Структурата и организацията на екипа за изпълнение на 

консултантската услуга е следната: 

- Ръководител на екипа и експерт по част „Пътна”; 

- Експерт по част „ВиК”; 

- Експерт по час „Геодезия” 

- Експерт по част КБЗ; 

Представена е Схема на структура и организация на Строителния надзор и 

Схема на структура и организация на Строителния надзор и комуникационните му 

връзки, Диаграма на работната ръка. 

 За всеки един от изброените ключови експерти, участникът подробно е описал 

основните му задължения и отговорности; разгледани са основните ангажименти, във 

връзка с контрол по изпълнението, съставяне на документи. Разгледана е организацията 

за изпълнение на поръчката в контекста на разпределение на персонала и 

правомощията му. Акцентирано е на водещата роля на Ръководителя на екипа. С 

представените схеми е илюстрирана организационната структура и йерархичната 

обвързаност между членовете на екипа за изпълнение.  

Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с 

конкретно описани функции за изпълнение на задачите на посочените експерти по 

специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в 

съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба. Липсва 

посочване на допълнителните експерти, необходими за обезпечаване на  необходими 

дейности за реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности. Не са 

разгледани отговорностите и задълженията на тези експерти. 

По т. 4. Участникът е разработил и представил график, изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, 

Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В 

графика е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, 

съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане 

на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за 

изпълнението на всеки процес. 

Участникът е представил Линеен график в табличен вид за изпълнение на 

дейностите предмет на обществената поръчка, съгласно т. 2 от техническото 

предложение, в който е посочено: Видове задължения и дейности на консултанта, 

съгласно Техническата спецификация на възложителя; Строителен период – от 

откриване на строителната площадка до приемане на строежите и издаване на 

Разрешение за ползване; Гаранционен период; Експерти от екипа за Строителен надзор, 

ангажирани в съответната дейност (отговорност). Срок за изпълнение. 

В Линейния график отново са посочени ключовите експерти от екипа на 

участника, макар, че относно дейността: „отговорност за пълнотата и правилното 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителство”, се включват и 

допълнителни експерти, посочени от участника в техническото предложение. 

По т. 5.  Участникът е разписал стъпки и мерки по упражняването на контрол, 

както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, 

начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.  

Участникът е представил в табличен вид Дейности, които строителният надзор 

ще упражнява при изпълнение на видовете СМР, предвидени в проекта: Вид СМР, 

Актове по Наредба №3, Окачествяване на материали, Окачествяване на СМР, Експерт 

от екипа за строителен надзор, участващ при проверка и изготвяне на документи по 



отношение на цялата количествено-стойностна сметка на обект „Реконструкция на 

съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец”. 

        На стр.103 участникът е посочил мерки за влагане на качествени материали и 

количеството и ритмичност на доставките, начина на складиране, начин на влагане, 

изпитване, контрол на процесите, но липсва обосноваване на ефективността на 

мерките. За обосноваване на ефективността на мерките същите следва да са 

съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, 

ангажирани с изпълнението й, конкретните задължения на лицата, ангажирани с 

изпълнението й, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. 

        По т. 6. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на 

съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на 

строителството. Представени са организационни решения и аргументи как 

предложените мерки за контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на 

дейностите.  

 Участникът е разписал Стратегия за контрол и съгласуване на мероприятията от 

мобилизационния период, включваща Предварителни дейности и контрол на 

процесите, Откриване на строителна площадка и контрол на процесите, заверка на 

Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на 

Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален 

строителен контрол, РСПБС. 

 Описана е и  Стратегия за контрол и съгласуване на мероприятията от 

строителния период. 

Разработени са и представени организационни решения и аргументи как предложените 

мерки за контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на дейностите. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 7.  В обяснителната записка от техническото предложение участникът е 

посочил относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.  

Основният механизъм за постоянен контрол и гарантиране на качеството на 

предлаганата консултантска услуга е прилагането на интегрирана Система за 

управление на качеството. По време на изпълняване на консултантската услуга, 

проверки на площадката и срещите на обекта ще са важни инструменти за управление и 

контрол на качеството. Записите ще се представят съгласно съответната процедура: 

- Процедура по приемане на Програма за изпълнение 

- Процедура по оценка на проекта 

- Процедура за законосъобразно започване на строителството 

- Процедура за контрол и приемане на СМР 

- Процедура за плащанията 

- Процедура за промени и корекции 

- Процедура за управление на рискове 

- Процедура за архивиране и разпространение на документооборота 

- Процедура за срещи 

- Процедура за вътрешна оценка 

- Процедура за доклади 

- Процедура за въвеждане в експлоатация 

- Процедура за приемане на изпитанията при завършване 

- Процедура за незавършени работи и дефекти 



- Процедура за окончателно плащане 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

Във връзка с изложените по-горе констатации, комисията обосновава извода, че 

участникът е разработил техническо предложение, което не отговаря изцяло на 

изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. 

  Тези изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците 

възниква задължение, произтичащо от чл. 101, ал. 5 от ЗОП, да изготвят офертата си 

като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване 

на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи 

участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В 

същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП разписва, 

че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

  Предвид гореизложените мотиви и с оглед установеното несъответствие, 

офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение 

на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията 

за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да 

има, съгласно Техническата спецификация. Представеното от участника техническо 

предложение съдържа текстове, показващи непредназначеност към настоящата 

обществена поръчка. 

Във връзка с гореизложеното, Комисията реши офертата на „Пътинвест 

Инженеринг” АД  да не бъде допусната до оценяване и предлага на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от последващо участие в процедурата на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. На основание чл. 57,  

ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да се отвори. 

  

Обединение „Рубикон – ИТСИ” 

    

Участникът е представил попълнено и подписано предложение – Образец 3 от 

документацията за участие „Предложение за изпълнение на поръчката”, като към него е 

приложено: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности, Диаграма на 

работната ръка, Концепция за изпълнение на поръчката.  

Срокът за упражняване на строителния надзор е 150 (сто и петдесет) календарни 

дни, но не по-късно от подписване на АКТ №15 за приемане на строителството. Срокът 

на услугата започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва с  подписване на 

констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

след като е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Срокът за изготвяне на технически паспорт е 10 (десет) календарни дни след 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт обр. 15). 



 Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта е 

до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Комисията констатира, че предложеният срок за изготвяне на технически 

паспорт от участника е съобразен с максималния срок, заложен от възложителя. 

След преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че 

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи от 

документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя и единодушно реши да 

пристъпи към разглеждане на предложената от участника Концепция за изпълнение на 

поръчката за съответствие с минималните изисквания на възложителя. 

Съгласно Техническата спецификация изложението на цялостния подход за 

изпълнение на поръчката трябва да съдържа следните елементи: 

По т. 1. Участникът е описал последователността в съставянето на изискващата 

се по закон документация за обекта при спазване изискването за технологично 

обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях 

подготвителни дейности. 

Описани са документите от момента на подписване на договор с възложителя и 

мобилизация на екипа до заверка на техническия паспорт. 

В описаната последователност на изготвяне на документацията липсва 

Гаранционен период, през който консултантът изготвя доклади от периодичните 

инспекции за гаранционно обслужване. При установяване на дефекти, те се описват в 

докладите и за извършените строително монтажни работи по отстраняването им се 

съставят актове от Строителния надзор по реда на Наредба №3/2003г. 

Съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ „Лицата, които упражняват строителен надзор, 

носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в 

строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от 

гаранционните срокове в строителството”. 

По т. 2. Участникът е идентифицирал и описал подробно всички дейности, 

които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените 

строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение, 

действащата нормативна уредба и техническата спецификация. 

За всяка дейност е описал задълженията и отговорностите на експертите в екипа, 

мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира 

качествено и навременно изпълнение на поръчката. 

Описал е отново всички актове и протоколи, които се съставят от Строителния 

надзор преди започване на СМР, по време на СМР и след завършване на СМР.  

На стр.37 от документацията за акт Образец 6 за приемане на земната основа и 

действителните коти за извършените изкопни работи, участникът е разписал, че се 

приема в присъствието на инж. Геолог, но такъв експерт не е посочен в екипа на 

участника. 

По т. 3. Участникът е разписал организационна структура показваща, че разбира 

отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности 

за реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в 

екипа. Представил е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с 

конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните 

специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение и действащата 

нормативна уредба.  



Участникът е обезпечил необходимите дейности за реализация на поръчката с 

включване в екипа на следните експерти: 

 Ръководител на екипа; 

 Експерт по част „Пътни работи” 

 Експерт по част „ВиК” 

 Експерт по част „Геодезия” 

 Експерт „Координатор по безопасност и здраве” 

 Експерт „ПУСО” 

 Експерт „Конструктор” 

 Експерт „Инженер по пожарна техника и безопасност” 

Участникът е описал основните задължения и отговорности; разгледани са 

основните ангажименти, във връзка с контрол по изпълнението, съставяне на 

документи на следните експерти: Ръководител на екипа; Експерт по част „Пътни 

работи”; Експерт по част „ВиК”; Експерт по част „Геодезия”; Експерт „Координатор по 

безопасност и здраве”; Експерт „ПУСО”. Липсва описание на функциите за 

изпълнение на задачите на следните експерти: Експерт „Конструктор”; Експерт 

„Инженер по пожарна техника и безопасност”. 

На стр.92 участникът е разписал в таблица „Контролиране своевременното 

отчитане на резултатите от проведените контролни проверки по отношение на 

материалите”. Посочен е и експерт „Инженер по материали”, но в екипа на участника 

липсва посочване на такъв експерт, също така не са описаните функциите и 

отговорностите му. 

По т. 4. Участникът е разработил и представил график, изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, 

Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В 

графика е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, 

съставящи отделните дейности, при отчитане на времето необходимо за провеждане на 

нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за 

изпълнението на всеки процес. 

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на предвидените 

дейности в табличен вид, в който е посочено: Дейности/документи, Срок, Ангажирани 

експерти, Етап мобилизация, Етап – строителство, Етап въвеждане в експлоатация.. 

В графика е налице съответстващо разпределение на времето между различните 

процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за 

провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата 

работна сила за изпълнението на всеки процес. 

Представена е и Диаграма на работната ръка. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 5. Участникът е посочил стъпки и мерки по упражняването на контрол, 

както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, 

начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на 

ефективността на мерките.  

Участникът е разписал как ще осъществява контрол върху съответствието на 

влаганите материали и продукти, както спрямо приложимото действащо 

законодателство, така и договорите с изпълнителите, така и по отношение на 

доставките, складирането, влагане, изпитания. Посочил е задълженията и 

отговорностите на експерти от екипа като: Ръководител на екипа; Експерт по част 

„Пътни работи”; Експерт по част „ВиК”; Експерт „Конструктор”. 



За обосноваване на ефективността на мерките, участникът в табличен вид е 

посочил следното: „Контролиране своевременното отчитане на резултатите от 

проведените контролни проверки по отношение на материалите” с посочване на: 

съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както 

и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати 

върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от 

прилагането на конкретната мярка.  

Не е отговорено на изискването на възложителя мерките по упражняването на 

контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие 

на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на 

тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., да са 

съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, 

ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези лица за 

изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на 

предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната 

мярка. 

Участникът е разписал мерки за контрол върху строителните материали и 

изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по 

отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на 

влагане, изпитания и др., но за всяка конкретна мярка липсва посочване съдържание и 

обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните 

задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху 

качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от 

прилагането на конкретната мярка. 

         По т. 6. Участникът е описал дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол 

на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. 

Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за 

контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на дейностите.  

 Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки 

за контрол, гарантират качественото и срочно изпълнение на дейностите.  

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

По т. 7.  В обяснителната записка от техническото предложение е посочена 

относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на 

дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената 

организация на работа и изискванията на техническата документация.  

Участникът е представил таблица „Предложение за подход за осъществяване на 

дейностите по строителен надзор, в която са показани Дейности по проекта, дейности 

по контрол на видовете СМР, дейности по съгласуване и контрол на влаганите 

строителни продукти за изпълнение на строителството, изискуема по закон 

документация и отговорник. 

Комисията установи, че участникът е разработил техническото предложение 

съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя по тази точка. 

Във връзка с изложените по-горе констатации, комисията обосновава извода, че 

участникът е разработил техническо предложение, което не  отговаря на изискванията 

на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. 

  Тези изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците 

възниква задължение, произтичащо от чл. 101, ал. 5 от ЗОП, да изготвят офертата си 

като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване 

на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи 



участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В 

същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП разписва, 

че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

  Предвид гореизложените мотиви и с оглед установеното несъответствие, 

офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки. Посоченото техническо предложение 

на участника не отговаря на изискването на възложителя, посочено в документацията 

за обществена поръчка, касаещо задължително минимално съдържание, което следва да 

има, съгласно Техническата спецификация. 

  Във връзка с гореизложеното, Комисията реши офертата на Обединение 

„Рубикон – ИТСИ”  да не бъде допусната до оценяване и предлага на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от последващо участие в процедурата на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. На основание чл. 57,  

ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да се отвори.  

 

С извършване на горните действия председателят на комисията закри 

заседанието.  

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 05.12.2019 г. 
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