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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 

         

  

        П Р О Т О К О Л   
 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка с чл. 54, чл. 56-58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) за провеждане на публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, от 

комисията, назначена със Заповед № 197/30.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти за 

участие в обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на 

водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“, открита с Решение № 

64/23.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0004 
                                                                                                                       

 

                Днес, 30.03.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 197/30.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

                                  2. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                  3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

                                  4. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

                   
На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа и 

оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет „Консултантски услуги по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение 

на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна и улична 

инфраструктура в гр. Вършец“. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Методиката за определяне на комплексната оценка и начина 

за определяне на оценката по всеки показател е подробно описана и регламентирана в 

Приложение № 6 от документацията за участие. 
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С Решение № 64/23.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на 

водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-

2018-0004. В обявлението за обществената поръчка с ID 831659 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 19.03.2018 г.  В обявлението и документацията е предвидено действията 

на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите да се извърши по реда на чл. 61 

от ППЗОП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП. 

 
С Решение № 67/27.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация е извършена промяна в първоначалната информация, 

като е предвидено действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите да 

се извършат по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, чл. 56-58 от ППЗОП. Указано 

е, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, опаковката на участниците да включва документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който да съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Извършени са промени в Раздел IV и Раздел IX от 

документацията за участие, като коригираната документация е качена в Профила на купувача в 

деня на публикуване на Решение №67/27.02.2018 г. Удължен е срокът за подаване на оферти до 

17:00 часа на 29.03.2018 г.  

 

На 30.03.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 

предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 197/30.03.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 

29.03.2018 г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов прочете на глас заповедта за назначаване на 

комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 29.03.2018 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец е подадена 1 (една) оферта за участие 

в процедурата, описана, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 
„СД КОНСУЛТ“ ООД, 4700 гр. 

Смолян, ул. „Бърдо“ № 19 
70 00 - 131 29.03.2018 г. 11:05 

 

След обявяване на участника, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и 

оповести нейното съдържание, както следва: 

 

1. Участник „СД КОНСУЛТ“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  
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 Удостоверение от ДНСК № РК-0070/03.12.2013 г. с приложен Списък на екипа от 

правоспособни физически лица – заверено копие; 

 Застрахователна полица № 1323170058000045 от 15.12.2017 г. за застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка за съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите – заверено копие; 

 Застрахователна полица № 1327170058000040 от 15.12.2017 г. за застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор– заверено копие; 

 Референция за „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за минерална 

вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община Хисаря, област 

Пловдив от „Балкантабако“ ООД – заверено копие; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3;  

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – включена в Приложение № 3  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 

 

С извършените по-горе описаните действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10:35 часа на 30.03.2018 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „СД КОНСУЛТ“ ООД 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на "СД КОНСУЛТ" ООД, поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с 

плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в 

областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или професионално 

нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП;  
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 не са налице основания за отстраняване, свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); участникът е декларирал, че не е свързано 

лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП - Част III, раздел Г на ЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Търговския регистъра към АВ и в Регистъра на лицата, извършващи 

дейността консултант, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър 

на лицата извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) на официалната страница на ДНСК на адрес 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bVO%2fb8g%2bRgWM

Ni%2bcqjFgBP  и видно от приложеното към офертата Удостоверение № РК-0070/03.12.2013 г. 

се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност "СД КОНСУЛТ" ООД покрива 

поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, 

раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

“Професионална отговорност” за консултант, извършващ оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, със застрахователно покритие над минимално изискващото се 

съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. Посочена е и валидна застраховка „Професионална 

отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със застрахователно покритие над 

минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата. Представени са и заверени 

копия на цитираните в ЕЕДОП застрахователни полици. По този начин участникът покрива 

минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира 

изпълнение на следните дейности: „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за 

минерална вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община 

Хисаря, област Пловдив. Към офертата е приложено и заверено копие на референция от 

получателя на услугата „Балкантабако“ ООД, от която е видно, че услугите включват 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен 

надзор, изпълнение на дейността координатор по безопасност и здраве, качество и опазване на 

околната среда и изготвяне на технически паспорт на цитирания строеж.  
В тази връзка, комисията счита, че посочената услуга е с предмет и обем, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на 

която е подадена офертата на участника.  

 в Част IV, раздел В, т. 6) на ЕЕДОП е деклариран екип от ключови експерти от 

четирима технически правоспособни лица, с необходимата компетентност и професионален 

опит, отговорни за изпълнението на поръчката. При проверка в регистъра на лицата, 

извършващи дейността консултант, съгласно чл. 167, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) на официалната интернет страница на ДНСК на адрес: 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bVO%2fb8g%2bRgWM

Ni%2bcqjFgBP се установи, че всички посочени лица са включени в списъка на екипа от 

правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или 

граждански договор в „СД КОНСУЛТ“ ООД, неразделна част от Удостоверението на 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bVO%2fb8g%2bRgWMNi%2bcqjFgBP
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bVO%2fb8g%2bRgWMNi%2bcqjFgBP
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bVO%2fb8g%2bRgWMNi%2bcqjFgBP
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bVO%2fb8g%2bRgWMNi%2bcqjFgBP
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участника за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор.  

 икономическият оператор е посочил информация за наличието на валиден 

сертификат за: внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 

с предметен обхват: „Оценка на съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване 

на строителен надзор и инвестиционен контрол. Координиране на строителните процеси до 

въвеждане на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали. 

Съставяне на технически паспорти на строежи.“ - Част IV, раздел Г на ЕЕДОП. 
 В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

 

При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът „СД КОНСУЛТ“ ООД е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, поради което, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, се допуска до 

по-нататъшно участие в процедурата, а именно проверка на офертата за съответствие с 

предварително обявените условия. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

13.50 часа на 30.03.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 02.04.2018 

г. от 09:30 часа. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

 

На 02.04.2018 г. от 09.30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на участника в процедурата, за 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката, описани в Раздел IV. 

Съдържание на офертата от документацията за участие. На основание чл. 56, ал. 2 от 

ППЗОП, комисията проверява дали същото е подготвено и представено в съответствие с 

изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и нейните приложения. 

При проверката, комисията констатира следното: 

 

Комисията разгледа техническото предложение на участника, като за целта се придържа 

към указанията, изискванията и задължителните елементи, отразени в Приложение № 3 – 

Техническо предложение от документацията за участие и определени като такива от 

Възложителя, при което се констатира следното:  

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следното: 

1. Описание на средствата и продукти, които ще използваме при изпълнение на 

дейностите (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към 

съдържанието на този елемент, а именно: Участникът описва средствата и продуктите, които 

смята да използва при изпълнението на дейностите, като посочи за всяко едно средство и продукт 

неговото обвързване със съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 
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ръководство/ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по 

безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по 

опазване на околната среда) посредством които, ще се постигне качество на изпълнението в 

съответствие с действащото законодателство и изискванията на възложителя за изпълнение на 

предмета на поръчката и обхваща следното, като минимално изисквано – уред за измерване на 

дължините, нивелир, уред за геодезическо заснемане, специализиран софтуер относно заснемане, 

текстообработване, ценообразуване. Участникът описва за всяко едно от средствата и продуктите 

съответните характеристики и области на приложение…) 

Участникът е разработил този елемент в таблична форма със следното съдържание: 

 Колона №1 – с наименование „№“; 

 Колона №2 – с наименование „средства и продукти“ – уред за измерване на 

дължините; нивелир; уред за геодезическо заснемане; специализиран софтуер относно 

заснемане; специализиран софтуер относно текстообработване; специализиран софтуер относно 

ценообразуване. 

 Колона №3 – с наименование „обвързване на средствата и продуктите със 

съответните предлагани технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство/ключови експерти“ – срещу всеки от посочените средства и продукти са посочени 

съответните експерти, обвързани с използването им при изпълнението на дейностите от 

поръчката; 

 Колона №4 – с наименование „характеристики на средствата и продуктите“ – 

срещу всеки от посочените в Колона №2 средства и продукти са посочените техните 

характеристики; 

 Колона №5 – с наименование „области на приложение на средствата и 

продуктите“ - срещу всеки от посочените в Колона №2 средства и продукти са посочените 

областите им на приложение; 

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката (при отчитане, че към настоящата 

точка има задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът 

следва да разработи предложение за изпълнение на поръчката при спазване и отразяване на принципа 

на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като 

всяко едно ниво е съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности предмет на 

поръчката и също така да съдържа следните задължителни елементи със съответните 

наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият 

цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява 

съответната категоризация на основни етапи, като съответните категории на основни етапи 

подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи 

подчиняват, съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-

дейности, общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването)). 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има такива) 

за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на техническото 

предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и задължителни. 

В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува съответно 

наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил участникът в 

своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван от 

Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 

Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 Обхванати са всички дейности от поръчката, като в конкретния случай участникът е 

цитирал Дейност № 1 и Дейност № 2; 

 Съдържат се следните елементи със съответните наименования и категории на Етапи 

на жизнения цикъл; основни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; допълнително 
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дефинирани от участника под-дейности; общи мерки и методи на контрол и методи на 

управление на рисковете; 

 Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването. Съответните 

етапи образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на 

жизнения цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхното планиране; 

техния развой и прилагане и завършва с приключването на дейностите, осъществяване на 

гаранционната отговорност в гаранционния срок и приключването на експлоатационния живот 

на обекта; 

 Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника основни етапи. Основните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-дейности, 

общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването). 

 

3. Управление на рисковете (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи Управление на рисковете, което да съдържа следните задължителни елементи със 

съответните наименования, а именно: дефиниране на рискове, като същите следва да обхващат 

времеви, финансови, технически и други рискове, категоризация на рисковете на времеви, финансови, 

технически и други, така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за 

контролиране, аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмет на поръчката, също 

така да се отрази числовата оценка на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, 

така и начина на образуване на съответните числови оценки.) 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има 

такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил 

участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван 

от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 

Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 Участникът е дефинирал 6 броя рискове; 

 Участникът е категоризирал посочените рискове на времеви, финансови, технически 

и др.; 

 Участникът е дефинирал предпоставките, които се отнасят за всеки един от 

дефинираните рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за управление за всеки от посочените рискове; 

 Участникът е дефинирал мерките за контролиране за всеки от посочените рискове; 

 Участникът е дефинирал аспектите на проява за всеки от дефинираните рискове; 

 Участникът е дефинирал отражението за всяка една дейност от предмета на 

поръчката за всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на вероятността на риска и начина на 

образуването й за  всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на въздействието на риска и начина на 

образуването й за всеки един от дефинираните рискове; 

 Участникът е отразил числовата оценка на предпоставките на риска и начина на 

образуването й за всеки един от дефинираните рискове; 
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 Участникът е отразил числовата оценка на риска и начина на образуването й за всеки 

един от дефинираните рискове. 

 

4. Технология на изпълнение (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи технология на изпълнението, която, като минимум да обхваща: технологичната 

последователност на изпълнение на всички дейности предмет на поръчката и технология и начин на 

изпълнение за всяка една дейност предмет на поръчката) 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има 

такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил 

участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван 

от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 

Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 В табличен вид е разработена технологичната последователност на изпълнение на 

дейностите, обхванати са всички дейности, предмет на поръчката; 

 В табличен вид е разработена технологията и начина на изпълнение на всяка една 

дейност, предмет на поръчката; 

 

5. Мерки по управление на качеството (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи и посочи съответните мерки и рискове по управление на качеството, като за същите да се 

посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има 

такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил 

участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван 

от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 

Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, като са посочени всички 

дейности, предмет на поръчката и за всяка една от тях са дефинирани мерките и рисковете по 

управление на качеството, които ще се прилагат. 

 

6. Мерки по опазване на околната среда (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът следва да 

разработи и посочи съответните мерки и рискове по опазване на околната среда, като за същите да 

се посочи за кои от дейностите предмет на поръчката, ще се прилагат) 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има 

такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил 

участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван 

от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 
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Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, като са посочени всички 

дейности, предмет на поръчката и за всяка една от тях са дефинирани мерките и рисковете по 

опазване на околната среда, които ще се прилагат. 

 

7. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (при 

отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към съдържанието на този 

елемент, а именно: Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, като за същите да се посочи за кои от 

дейностите, предмет на поръчката, ще се прилагат) 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има 

такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил 

участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван 

от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 

Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 Участникът е разработил този елемент в табличен вид, като са посочени всички 

дейности, предмет на поръчката и за всяка една от тях са дефинирани мерките и рисковете по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които ще се прилагат. 

 

8. Технически параметри на дейностите (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участникът за всяка 

една от дейностите предмет на поръчката разработва съответните приложими за нея технически 

параметри) 

Комисията разглежда настоящата точка в съответствие с нейните препратки (когато има 

такива) за наличие и/или липса на съответните изисквания, посочени в образеца на 

техническото предложение от Възложителя, които се възприемат като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че комисията няма право да възприема, посочва и тълкува 

съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е това, което е записал и посочил 

участникът в своето техническо предложение, а е съответния задължителен елемент, изискван 

от Възложителя, тъй като това води до промяна на офертата на участника, и още повече, че 

Възложителят е поставил съответните елементи като изискване, отправено към участниците, те 

да ги разработят и посочат кое за тях е съответния задължителен елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема като такива, ако това не е извършено от съответния участник. При 

спазване на горното, констатациите на комисията са следните: 

 В таблична форма участникът срещу всяка една от дейностите, предмет на 

поръчката, е описал съответните според него, относими технически параметри; включени са 

всички дейности от обхвата на поръчката. 

 

9. Професионална компетентност на ръководния персонал за изпълнение предмета 

на поръчката (при отчитане, че към настоящата точка има задължителни указания към 

съдържанието на този елемент, а именно: Участникът посочва длъжностите, лицата и 

професионална компетентност на технически лица за осигуряване на техническото ръководство при 

изпълнение на поръчката/ (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, ЕКСПЕРТ-2 – 

Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; ЕКСПЕРТ-4 – 

Отговорник по опазване на околната среда).  
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В табличен вид са посочени следните експерти: 

 Инж. Александър Василев Попов – длъжност: ЕКСПЕРТ № 1 – Ръководител на 

проект; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър строителен 

инженер по „ВиК мрежи и съоръжения“, ВДФС-97-УАСГ, № 000310/26.06.1998 г., УАСГ – гр. 

София, притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност; опит обект/строеж и 

линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска дейност по оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на 

дейността Ръководител на екип и инженер по част „ВиК“ и изготвяне на технически паспорт на 

строеж: „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за минерална вода с дължина 

6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община Хисаря, област 

Пловдив.Строежът е реализиран в изпълнение на договор за консултантска услуга от 07.07.2017 

г., сключен между „СД КОНСУЛТ“ ООД, гр. Смолян и „Балкантабако“ ООД. 

 Инж. Ева Йорданова Павлова – длъжност: ЕКСПЕРТ № 2 – Координатор по 

безопасност и здраве; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър 

строителен инженер по ПГС – „Промишлено и гражданско строителство“, АС 95, 

№000789/05.03.1996 г., УАСГ – гр. София, притежава удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност; притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве № 

259/22.01.2005 г.; опит обект/строеж и линейна дължина: професионален опит: Извършване на 

консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване 

на строителен надзор, изпълнение на дейността Координатор по безопасност и здраве и 

изготвяне на технически паспорт на строеж: „Реконструкция на част от съществуващ 

водопровод за минерална вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. 

Старосел, община Хисаря, област Пловдив.Строежът е реализиран в изпълнение на договор за 

консултантска услуга от 07.07.2017 г., сключен между „СД КОНСУЛТ“ ООД, гр. Смолян и 

„Балкантабако“ ООД. 

 Инж. Йордан Борисов Павлов – длъжност: ЕКСПЕРТ № 3 – Отговорник по 

качеството; професионална компетентност: професионална квалификация – магистър 

строителен инженер по „Транспортно строителство, железопътно строителство“, А89, № 

002341/30.07.1981 г., ВИАС – гр. София, притежава удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност, притежава удостоверение за контрольор по качеството на изпълнение на СМР 

№ 9395/85 от 01.04.2013 г.; опит обект/строеж и линейна дължина: професионален опит: 

Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността Отговорник по 

качеството и инженер по част ВОД и изготвяне на технически паспорт на строеж: 

„Реконструкция на част от съществуващ водопровод за минерална вода с дължина 6 361 м.“, 

местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.Строежът е 

реализиран в изпълнение на договор за консултантска услуга от 07.07.2017 г., сключен между 

„СД КОНСУЛТ“ ООД, гр. Смолян и „Балкантабако“ ООД. 

 Инж. Константин Танев Ганчев – длъжност: ЕКСПЕРТ № 4 – Отговорник по 

опазване на околната среда; професионална компетентност: професионална квалификация – 

магистър електроинженер по „Ел. машини и апарати“, СУ № 008655/19.05.1970 г., ВМЕИ – гр. 

София, притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност; опит обект/строеж и 

линейна дължина: професионален опит: Извършване на консултантска дейност по оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на 

дейността Отговорник по опазване на околната среда и инженер по част ПУСО и изготвяне на 

технически паспорт на строеж: „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за 

минерална вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община 

Хисаря, област Пловдив.Строежът е реализиран в изпълнение на договор за консултантска 

услуга от 07.07.2017 г., сключен между „СД КОНСУЛТ“ ООД, гр. Смолян и „Балкантабако“ 

ООД. 

 

10. Предлаган срок  

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на съответните дейности: 
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 Извършване оценка на съответствието на техническия проект и изготвяне на 

комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, в обхват и съдържание, съгласно чл. 

142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на инвестиционния 

проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни 

ведомства, което се удостоверява с протокол. Възложителят е указал, че предложения срок не 

може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Изпълняване на функциите на строителен надзор в периода от подписването на 

Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за 

строежи на техническата инфраструктура (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) до 

издаването на Разрешение за ползване на строежа. 

 Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (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) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (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. 

 Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и Технически 

паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ (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). Възложителят е указал, че предложения срок 

не може да е по-малък от 3 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

 Осъществяване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити 

дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок 

за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
 

11. Организация на персонала (при отчитане, че към настоящата точка има 

задължителни указания към съдържанието на този елемент, а именно: Участниците 

разработват организация на персонала (ключови експерти - ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по качеството; 

ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда)). 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка, която обхваща всеки един етап от жизнения цикъл, а също така обхваща и 

всяка една дейност, предмет на поръчката, като информацията е доразвита с точно описани 

препратки. 

 

Участникът е приложил оптичен носител , в който е записал в цифров вид техническото си 

предложение. 

Деклариран е срок на валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за подаване на оферти, с приемането участникът да се счита обвързан 

от задълженията и условията, поети с офертата му, до изтичане на този срок. Срокът на 

валидност на офертата съотвества на посочения от Възложителя минимален срок. 

Декларирано е, че участникът е запознат със съдържанието и клаузите в приложения към 

документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приема го без 

възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с 

проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок. 

Декларирано е, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената 

поръчка, предлагана от участника, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци 
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и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

включително минимална цена на труд. 

Във връзка с описаните констатации по – горе, единодушното мнение на комисията 

е: От представеното Техническо предложение на  „СД КОНСУЛТ” ООД става ясно, че 

същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията 

за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е 

изготвено по образеца на възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем 

информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „СД 

КОНСУЛТ“ ООД да бъде допуснат до оценка на параметрите на техническото 

предложение. 

 

IV. Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническото 

предложение на участника, съгласно определения критерий „Икономически най-изгодна 

оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, 

описан в документацията за участие, по методиката за определяне на оценката, както 

следва: 

 

Участник „СД КОНСУЛТ“ ООД 

1.Определяне на оценката по показател П2 - Качество 

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 

Оценките на участника по всеки един от подпоказателите е, както следва: 

 

1.1. П2.1 – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДНИЯ 

ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА– 15 ТОЧКИ 
Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 За ЕКСПЕРТ № 1 – Ръководител на проект – инж. Александър Василев Попов; 

професионална квалификация – висше образование, степен магистър, строителен инженер; 

професионален опит и компетентност във връзка с осъществяването на надзор по съответната 

част: Участвал в „Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността 

Ръководител на екип и инженер по част „ВиК“ и изготвяне на технически паспорт на строеж: 

„Реконструкция на част от съществуващ водопровод за минерална вода с дължина 6 361 м.“, 

местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.“  

 За ЕКСПЕРТ № 2 - Координатор по безопасност и здраве - инж. Ева Йорданова 

Павлова; професионална квалификация – висше образование, степен магистър, строителен 

инженер по ПГС, притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност; притежава 

удостоверение за Координатор по безопасност и здраве № 259/22.01.2005 г.; професионален 

опит и компетентност във връзка с осъществяването на надзор по съответната част: Участвала в 

„Извършване на консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на дейността Координатор по 

безопасност и здраве и изготвяне на технически паспорт на строеж: „Реконструкция на част от 

съществуващ водопровод за минерална вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. 

Красново и с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.“ 

 За ЕКСПЕРТ № 3 – Отговорник по качеството - инж. Йордан Борисов Павлов; 

професионална квалификация – висше образование, степен магистър, строителен инженер по 

„Транспортно строителство, железопътно строителство“, притежава удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, притежава удостоверение за контрольор по качеството на 

изпълнение на СМР № 9395/85 от 01.04.2013 г.; професионален опит и компетентност във 

връзка с осъществяването на надзор по съответната част: Участвал в „Извършване на 

консултантска дейност по оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване 
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на строителен надзор, изпълнение на дейността Отговорник по качеството и инженер по част 

ВОД и изготвяне на технически паспорт на строеж: „Реконструкция на част от съществуващ 

водопровод за минерална вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. 

Старосел, община Хисаря, област Пловдив.“ 

 За ЕКСПЕРТ № 4 – Отговорник по опазване на околната среда - инж. Константин 

Танев Ганчев; професионална квалификация – висше образование, степен магистър 

електроинженер по „Ел. машини и апарати“, притежава удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност; професионален опит и компетентност във връзка с осъществяването на 

надзор по съответната част: Участвал в „Извършване на консултантска дейност по оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, изпълнение на 

дейността Отговорник по опазване на околната среда и инженер по част ПУСО и изготвяне на 

технически паспорт на строеж: „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за 

минерална вода с дължина 6 361 м.“, местонахождение: с. Красново и с. Старосел, община 

Хисаря, област Пловдив.“ 

 

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил изпълнението да се осъществи от Ръководен 

състав със следната професионална компетентност: ЕКСПЕРТ-1 – Ръководител на проект, 

ЕКСПЕРТ-2 – Координатор по безопасност и здраве, ЕКСПЕРТ-3 – Отговорник по 

качеството; ЕКСПЕРТ-4 – Отговорник по опазване на околната среда, като всеки един от 

експертите да е участвал в осъществяването на надзор по съответната част за него на 1бр. 

обект/строеж с линейна дължина от 1 000 м. или повече.). Следователно по този подпоказател 

участникът получава 15 точки.  

 

1.2. П2.2 - СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД 
 

Участникът е предложил да извърши оценка на съответствието на техническия проект и 

изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, в обхват и съдържание, 

съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на 

инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 

компетентни ведомства. 

 

Подпоказател П2.2. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 

 

 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 10 (десет) точки: 

 

  

 

1.3.  П2.3 - СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАСПОРТ 
 

Участникът е предложил да изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за 

строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от  3 (три) календарни дни от 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (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). 

 

Подпоказател П2.3. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 
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Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 10 (десет) точки: 

 

 
 

 

1.4. П2.4 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА – 15 точки 
 

Точките са поставени от комисията на следните основания: 

 Предложена е организация на персонала за всички дейности от поръчката, като в 

конкретния случай участникът е цитирал Дейност № 1 и Дейност № 2 и съответно експертния 

персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката; 

 Предложената организация на персонала обхваща всеки един етап на жизнения 

цикъл; основни етапи; под-етапи; дейности на поръчката; допълнително дефинирани от 

участника под-дейности; общи мерки и методи на контрол и методи на управление на 

рисковете. Етапите на жизнения цикъл, които са категоризирани от участника, са съответно на 

планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването. Съответните 

етапи образуват и отразяват жизнения цикъл, тъй като съответно дефинираните етапи на 

жизнения цикъл отразяват: началото на изпълнението на дейностите с тяхното планиране; 

техния развой и прилагане и завършва с приключването на дейностите, осъществяване на 

гаранционната отговорност в гаранционния срок и приключването на експлоатационния живот 

на обекта. Всеки един от етапите на жизнения цикъл обхваща дефинираните и категоризирани 

от участника основни етапи. Основните етапи, които са категоризирани, обхващат и подчиняват 

съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, 

съответните категоризирани допълнително дефинирани от участника дейности, под-дейности, 

общи мерки и методи на контрол и методи на управление на рисковете (категоризацията е 

съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването). 

 

Участникът е разработил организация на персонала за изпълнение на целите на 

настоящата поръчка, която обхваща всеки един етап от жизнения цикъл, а също така обхваща и 

всяка една дейност, предмет на поръчката, като информацията е доразвита с точно описани 

препратки. 

 

От посоченото по-горе е видно, че съгласно Методиката за оценка участникът попада в 

следната хипотеза: Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал – 

експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност 

предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват 

жизнения цикъл – жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно 

свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по 

смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;). Следователно по този подпоказател участникът получава 

15 точки. 

 

След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценката на участника по показател П2 – КАЧЕСТВО, комисията ги сумира 

и получи следния резултат: 

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 
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Участник „СД КОНСУЛТ“ ООД 

 

№ Подпоказател 
Оценка на 

участника 

1. 
П2.1 – Професионална компетентност на ръководния 

персонал за изпълнение предмета на поръчката 15 

2. 
П2.2 - Срок за извършване на оценка на съответствието на 

техническия проект и изготвяне на комплексен доклад 10 

3. 
П2.3 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и 

технически паспорт 10 

4. П2.4 – Организация на персонала 15 

ОБЩО: 50 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 15 + 10 + 10 + 15 = 50 точки 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допуска се до отваряне на ценовото предложение участникът „СД КОНСУЛТ“ 

ООД, като на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП резултатите от извършеното от 

комисията оценяване на параметрите на техническото предложение са отразени 

по – горе и са както следва: 

Оценка по показател П2 – КАЧЕСТВО = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 50 ТОЧКИ 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовото 

предложение на допуснатия участник на 05.04.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа, 

в заседателната зала на административната сграда на Община Вършец, с адрес: 

гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването 

на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовото предложение, 

съгласно условията на ЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение комисията 

обявява най-малко чрез съобщение на профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето“. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 02.04.2018 г. в 15:45 

часа. 

--------------------------------------------------------IIIIII------------------------------------------------------------ 

 

На 05.04.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав в заседателната зала 

на сградата на Общинска администрация - Вършец за провеждане на публично заседание 

за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник: 

На публичното заседание на комисията не присъства участника, подал оферта за участие 

в обществената поръчка, или негов/и упълномощен/и представител/и, нито представители на 

средствата за масово осведомяване. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване 

на ценовото предложение на допуснатия участник, съдържащо се в плик „Предлагани ценови 

параметри“, бе оповестено на 02.04.2018 г., чрез съобщение с изх. № 94 00 – 823 от 02.04.2018 

г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на настоящата поръчка. 
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I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовото 

предложение на участника 

Публичното заседание протече в следния ред: 

1..Председателят на комисията оповести резултатите от извършеното от комисията 

оценяване на параметрите на техническото предложение на участника, както следва: 

Оценка по показател П2 – КАЧЕСТВО = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 50 ТОЧКИ 
 

2. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, 

непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 
  

3. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 14 000 

(четиринадесет хиляди) лева без ДДС, съответно 16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) 

лева с ДДС, разпределена, както следва: 

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, 

ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС  и 4 800 (четири хиляди и 

осемстотин) лева с ДДС; 

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на 

СМР – 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС  и 12 000 (дванадесет хиляди) лева с ДДС. 
 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:15 часа на 05.04.2018 г. 
 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в плика „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието им с 

изискванията на възложителя. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „СД 

КОНСУЛТ“ ООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, 

като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия между общата 

цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между цифровата и 

изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 
 

III.Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 

Тъй като до настоящия етап е допусната само една оферта, в настоящия случай не може да  

намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на предложение, 

свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 
 

IV.Оценяване на ценовото предложение 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показател П1, съгласно 

методиката за оценка, описан както следва: 

Предлагана цена – П1 
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Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на 

останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: 

, където 

 

П1min – най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от 

всички участници;  

П1i – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на 

съответния разглеждан участник 

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). 

Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от ТОЧКА І. от 

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 50 (петдесет) точки: 

, където 

 

П1min – най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от 

всички участници = 14 000 лева  

П1i – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния 

разглеждан участник = 14 000 лева 
 

V.Определяне на Комплексната оценка (КО)  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 
 

№ Показател – П 
Максимално възможен брой 

точки 

1.  Предлагана цена – П1 50 

2.  Качество – П2 50 
 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се 

изчислява по формулата: КО = П1 + П2; Комплексната оценка се формира като сума от 

оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, 

събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая (0,00) 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участника и резултатите представя по – долу: 

 КО = П1 + П2 = 50 + 50 = 100 ТОЧКИ, където  
 

Показател П1 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ – 50 точки; 

Показател П2 – „КАЧЕСТВО“ – 50 точки 
 

VI.Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническото и ценово предложение на участника, допуснат до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия протокол и получената от участника оценка, на 

основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „СД КОНСУЛТ” ООД, с комплексна оценка 100 точки 
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VII.Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участникът „СД КОНСУЛТ“ ООД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класиран на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на  Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на 

водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“, открита с Решение № 64 от 

23.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0004, за 

изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо 

място, а именно: „СД КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202737585, Оферта с вх. № 70 00-

131/29.03.2018 г., подадена в 11:05 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 14 000,00 лв (четиринадесет хиляди лева) без ДДС, с комплексна 

оценка 100 точки. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 05.04.2018 г. в 12:15 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация и офертата на участника, за приемане работата на 

комисията, утвърждаване съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, ал. 6 

от ЗОП от Възложителя. 
 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Петър Ганчев Стефанов -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антон Димитров Тошев- .………(подпис)*…….…….. 

2. Красимира Стефанова Тачева - …(подпис)*…………… 

3. инж. Костадинка Петрова Денкова - …….(подпис)*…………… 

4. Иван Йорданов Първанов - ……………(подпис)*.………….. 

 

 

 

Получих протокола на комисията на дата: 05.04.2018 г. 

                                                       

                                                           Подпис:……… (подпис)*.…………. 

                                                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                       Кмет на Община Вършец 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………(подпис)*.………….. 

                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                 Кмет на Община Вършец 

 

Дата на утвърждаване: 05.04.2018 г. 
 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  


