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        П Р О Т О К О Л   № 2   
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 228/17.04.2018 г. на Кмета на Община 

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

оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната 

мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 179/21.03.2018 г. на Кмета 

на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0010 
                                                                                                                       

 

                Днес, 16.05.2018 г., в 11.00 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 № 228/17.04.2018 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. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

                   

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

С писмо изх. № 70 00-238/03.05.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички 

участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на 

Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на 

официалната страница на Община Вършец на адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled22. 

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва: 

 Участник „СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД – на дата: 08.05.2018 г. 

 Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД – на дата: 04.05.2018 г. 

 Участник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД – на дата: 04.05.2018 г. 

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – на дата: 08.05.2018 г. 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ – на дата: 04.05.2018 г. 
 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled22
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В деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни документи от 

участниците, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 

2018“, гр. Монтана, бул. „Ал. 

Стамболийски“ № 23 

70 00 - 246 08.05.2018 г. 09:40 

2 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД, 1700 гр. 

София, р-н Лозенец, кв. Витоша, ул. 

„Димитър Шишманов“ № 11 

(партер) 

70 00 - 247 08.05.2018 г. 13:00 

 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Даниела Мариева 

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

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 228/17.04.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, на 16.05.2018 г., за което е съставен протокол. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи на 

участниците, като отвори опаковките по реда на постъпването им и установи следното: 

 

1.Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“  

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и 

еЕЕДОП на „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

1.1.В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а именно:  

- В еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ посочената застрахователна 

полица „Професионална отговорност“ на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е от 04.10.2017 г. В 

еЕЕДОП на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД посочената застрахователна полица „Професионална 

отговорност“ е от 04.10.2018 г. Посоченото несъответствие следва да се отстрани. 

- В еЕЕДОП на „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД е попълнена Част V: „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати“. Този раздел следва да се попълни от участниците  единствено в 

двуетапните процедури, при които възложителят е определил, че ще се възползва от 

възможността да ограничи броя на кандидатите, които да участват в следващия етап на 

процедурата, чрез използването на недискриминационни критерии или правила. В такъв случай, 

в този раздел икономическите оператори декларират съответствието си с тези изисквания. Тази 

част не е приложима за публично състезание, каквато е настоящата процедура. 
 

В представените нови еЕЕДОП-и на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  и „ИВТ КОНСУЛТ“ 

ЕООД по отношение на горните обстоятелства, се констатира следното: 
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 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 

и с изискванията на документацията за участие, като в представения еЕЕДОП на „ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД несъответствието с началната дата на застрахователната полица 

„Професионална отговорност“ е отстранено (за начало на същата е посочена датата 04.10.2017 

г., каквато е и в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“).  

 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 

и с изискванията на документацията за участие, като в представения еЕЕДОП на „ИВТ 

КОНСУЛТ“ ЕООД, посоченото несъответствие с попълването на Част V „Намаляване на броя 

на квалифицираните кандидати“ e отстранено.  

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 

технически и професионални способности като условия за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП-и, в които са 

отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставените от него 

еЕЕДОП-и и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията 

намира, че в представената от ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ оферта няма 

липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия 

за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие 

в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

2.Участник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи: 

 Придружително писмо; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

          2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на 

икономическия оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а именно:  



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР 

 4 / 59 

- еЕЕДОП е подписан с електронен подпис само от представляващия – Изпълнителния 

директор на дружеството Пламен Владимиров. 

Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата, които декларират отсъствието на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1 и чл. 55 от ЗОП са: 

• лицата , които представляват участника или кандидата; 

• лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 

• други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете 

на управителните или надзорните органи. 

В случай на акционерно дружество, каквато е правно-организационната форма на 

участника, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон (чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП) 

В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде подписан от всички членове на съвета на 

директорите на дружеството. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и 

същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 

от лицата. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗОП, в случаите по чл. 41, ал. 1,  когато се подава повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL    

е дадено разяснение относно подписване на електронен ЕЕДОП с електронен подпис от 

две или повече лица, а именно: „Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава 

възможност за последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се 

намират на едно и също място, т.е. дистанционно. Това обхваща и случаите на лица, ситуирани 

в чужбина. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, 

независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното провеждане 

на дадена процедура е от значение дали са налице основания за отстраняване за лицата по чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират съответните 

обстоятелства.“ 

 

- Изпълнената услуга „Упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически 

паспорт на: Горски камионен път – 3 степен „Елаците – Калина Вескова”, попадащ в 

землището на с. Ямка и на гр. Етрополе е с посочена крайна дата 18.12.2014 г., следователно е 

извън референтния период, посочен от Възложителя, от 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата на участника 

 

В представения нов еЕЕДОП на „ИКАР КОНСУЛТ“ АД  по отношение на горните 

обстоятелства, се констатира следното: 
 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 

и с изискванията на документацията за участие, като представения нов еЕЕДОП е подписан с 

електронни подписи от всички членове на съвета на директорите на дружеството. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 

и с изискванията на документацията за участие, като в представения нов еЕЕДОП не е 

декларирана услугата, изпълнена извън референтния период, посочен от Възложителя.   

 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 точни указания, едновременно 

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, 

така и на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 

критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени всички 

пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от него 

оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и 

относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта 

й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за 

лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в представената от 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ИКАР КОНСУЛТ“ АД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

II. В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията 

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

1. Участник „СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД  

2. Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД  

3. Участник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД  

4. Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

5. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“  

 

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

12.30 часа на 16.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 22.05.2018 

г. от 10:30 часа. 

 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 
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На 22.05.2018 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

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

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в Раздел IV. Съдържание на офертата от документацията за участие; 

изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни документи и 

стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на 

поръчката. 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 техническата спецификация. При проверката, комисията 

констатира следното: 

 

1.Участник „СТРОЙНАДЗОР - НСН“ ООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще 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  14 (четиринадесет) 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). 

2. В Приложение № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „г“ от ППЗОП – деклариран срок на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, който 

съответства на минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към 

настоящата обществена поръчка. 

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – 

Приложение № 7  - в нея е посочил, че в офертата си няма конфиденциална по отношение на 

търговска тайна информация.  

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата, разпределение и 

организация на ресурсите при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката 

3.1.1. Подробно описание на дейностите за изпълнение на поръчката 

 Дейност 1 – Анализ на предмета на поръчката, по количество и обем и 

определяне на екип от специалисти за изпълнението й 

 Участникът е направил описание на обекта, на който ще се извършва 

строителен надзор, дейностите по изпълнение на консултантската услуга, синтезирал е 

основните видове СМР, както и подробно е представил работите за всяка една от улиците, 

съгласно техническата спецификация   

 Екип за изпълнение на поръчката 

 Ключов специалист №1 и ръководител на екипа – пътен инженер - 

координира дейността на екипа по упражняване на строителен надзор; извършва своевременно 

всички съгласувания със Специализираните държавни контролни органи (СДКО), 

експлоатационни дружества (ЕД) и Общинска администрация гр. Вършец, както и свързаните с 
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това дейности и процедури; упражнява пълен контрол и определя дейностите на всеки член от 

екипа по упражняване на строителен надзор по време на строителството; извършва строителен 

надзор, като съставя и подписва всички Актове и Протоколи по част "Пътна"; води дневник на 

съставените документи, характеризиращи изпълненото строителство и съставя технически 

досиета; информира Възложителя за хода на строителството, ресурсното обезпечаване, както и 

за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания до 

участниците в строителството от Община Вършец, органите на ДНСК (РДНСК), СДКО и ЕД; 

координира дейността на екипа по изготвянето на екзекутивната документация, подписването и 

представянето за одобрение в Община Вършец; участва при изготвянето и координира 

дейността по съставяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и технически паспорт. 

Извършва и следните дейности: проверка на издаденото Разрешение за строеж и предвидените 

СМР по част "Пътна" от работния проект; контрол по откриване на строителната площадка, 

даване на строителна линия и ниво на строежа и законосъобразно започване на строителството; 

контрол по качеството и количеството на извършените СМР по част "Пътна" (разрушаване на 

настилки, тротоари, бордюри, изкопи, основни пластове от зърнести материали, асфалтови 

смеси за долен и горен пласт на покритието, първи и втори битумен разлив, бордюри, 

тротоари); контрол на качеството на вложените материали; съставяне на актове и протоколи по 

Наредба № 3/2003 г. по част „Пътна“; съставяне на технически паспорт и окончателен доклад 

 Ключов специалист № 2 – инженер „Геодезия“ - Извършва проверка на 

одобрените проекти по част „Геодезия" и участва при предаването и приемането на одобрените 

проекти и издаденото Разрешение за строеж с Протокол Образец 1 по Наредба № 3 към ЗУТ; 

извършва дейностите по определяне на строителна линия и ниво, съставя и подписва Раздел П 

на Протоколи Образец 2а по Наредба № 3 към ЗУТ; проверява чрез геодезически измервания 

достигнатите контролни проектни нива и съставя и подписва Раздел Ш към Протоколи Образец 

2а по Наредба № 3 към ЗУТ; участва при попълването на Заповедната книга Образец 4; 

уточнява и съгласува строителния терен с одобрените инвестиционни проекти, дава основни 

репери и съставя и подписва Акт Образец 5 по Наредба № 3 към ЗУТ; извършва геодезически 

измервания (нивелация) за установяване на действителните коти на извършените изкопни и 

насипни работи и съставя таблиците към т.2 от Актовете Образец 5 по Наредба № 3 към ЗУТ; 

извършва всички дейности по част „Геодезия" и участва в съставянето и подписването на Акт 

Образец 10 по Наредба № 3 към ЗУТ при евентуално спиране на строителството; извършва 

всички дейности по част „Геодезия" и участва в съставянето и подписването на Акт Образец 11 

по Наредба № 3 към ЗУТ при евентуално продължаване на строителството на спрян строеж по 

общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.10 от Наредба № 3 към ЗУТ други случаи; извършва 

всички дейности по част „Геодезия" и участва в съставянето и подписването на Актове Образец 

13 по Наредба № 3 към ЗУТ за установяване на евентуални щети, причинени от непреодолима 

природна сила и други; участва при установяването годността за приемане на обекта и съставя и 

подписва Констативен акт Образец 15 по Наредба №3 към ЗУТ (в частта по специалност 

„Геодезия“); съставя съвместно със строителя и подписва екзекутивните чертежи; контролира 

дейността по заснемане на обектите и нанасянето на строежа в кадастъра, съгласно чл.52, ал.4 

от ЗКИР; участва в екипа, който ще изготви, състави и подпише паспорта на обекта и 

проследява процедурата по регистрацията му в Общинска администрация гр.Вършец; участва 

при изготвянето и подписването на Окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ, като изготвя 

доклади по част „Геодезия". Ще извършва следните дейности: проверка на котите на работния 

проект с предвижданията на подробния устройствен план; даване на строителна линия и ниво; 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР 

 8 / 59 

изготвяне на екзекутивна документация, паспорт на строежа и окончателен доклад 

 Ключов специалист № 3 – инженерна геология и хидрогеология - 

участва при приемане на земната основа, при достигане на действителните коти на извършените 

изкопни работи; определя категорията на почвата на земната основа след оглед или анализ на 

резултатите от лабораторните и полеви изследвания на почвите; дава оценка за съответствието 

(различието) на разкритата земна (скална) основа с изискванията на одобрените проекти и при 

необходимост предписва мерки за укрепването й; участва в съставянето и подписването на 

Актове Образец 6 по Наредба № 3 към ЗУТ за отделни улици (подобекти, етапи или части от 

строежа); участва в съставянето и подписването на Акт Образец 10 по Наредба № 3 към ЗУТ за 

установяване състоянието на обекта при евентуално спиране на строителството, ако до момента 

на замразяване на строежа има извършени видове СМР, касаещи специалност „Инженерна 

геология и хидрогеология"; участва в съставянето и подписването на Акт Образец 11 по 

Наредба №3 към ЗУТ за установяване състоянието на обекта при продължаване на 

строителството за спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал.3 т.10 други случаи 

по част „ИГХ“; извършва всички дейности по част „Инженерна геология и хидрогеология" и 

участва в съставянето и подписването на Акт Образец 13 по Наредба № 3 към ЗУТ за 

установяване на евентуални щети, причинени от непреодолима природна сила и други; участва 

при установяването годността за приемане на строежа (част, етап, подобект) и съставя и 

подписва Констативен Акт Образец 15 по Наредба №3 към ЗУТ (в частта им по специалност 

„Инженерна геология и хидрогеология"; участва при изготвянето и подписването на 

Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта, като изготвя доклади по част „Инженерна 

геология и хидрогеология". Дейностите, които ще изпълнява са: проверка на пътната основа и 

на фрезоването; контрол по достигане проектните показатели по време на изпълнението на 

СМР, свързани с пътната основа (фрезоване, изкопи, обратна засипка и пътна основа от трошен 

камък); оценка за качеството на вложените материали в пътната основа - трошен камък и 

количеството му в съответствие с изискванията на проекта, БДС и синхронизирани Европейски 

стандарти; участие при изготвянето на Окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за 

готовността за приемане на строежа по част "Геология"; изготвяне на техническия паспорт на 

строежа по изискванията на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите. 

 Ключов специалист № 4 – инженер „ВиК“ – носи отговорност за: 

координира дейността конкретно по отводнителните мероприятия при упражняване на 

строителен надзор на обекта като информира ежеседмично Ръководителя на екипа; контролира 

хода на изпълнение на отводнителните СМР и съдейства всички дейности на екипа по 

правилното съставяне и подписване на Актове и Протоколи по Наредба №3 към ЗУТ , касаещи 

отводнителните мероприятия; уведомява Ръководителя на екипа за хода на строителството, 

изпълнението на СМР, ресурсното обезпечаване, допуснатите пропуски, взетите мерки и 

необходимостта от съответните разпореждания от страна на Възложителя касаещи 

изпълнението на отводнителните дейности на обекта; извършва пряк строителен надзор по част 

"отводняване", като контролира качеството и количеството на изпълнените СМР, вложените 

строителни материали и продукти и съставя и подписва всички Актове и Протоколи по Наредба 

№3 към ЗУТ по част „отводнителни мероприятия"; участва в дейността на екипа по съставяне и 

подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и технически паспорт на обекта.  

Дейности, които ще изпълнява са: проверка на наклони към отводнителни системи; контрол по 

качеството и количеството на изпълнените СМР по време на строителството (водоприемни и 
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събирателни шахти, улични оттоци, рекордиране на ревизионни шахти, улични оттоци и 

спирателни кранове); контрол по качеството на вложените материали (строителни разтвори, 

капаци за рекордиране на РШ, УО и СК); съставяне и подписване на актове и Протоколи по 

Наредба №3 към ЗУТ по част „ Ви К " ;  изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ 

по част „В и К"; изготвяне на екзекутивна документация и технически паспорт на строежа по 

част „ ВиК "  

 Ключов специалист № 5 – инженер „ПАБ“ – осъществява постоянен 

контрол по спазване изискванията на „Наредба № 1з -1971 от 29.10.2009г. за строително - 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" по време на 

изпълнение на СМР; участва в съставянето и подписването на Акт Образец 10 по Наредба № 3 

към ЗУТ за установяване състоянието на обекта при спиране на строителството, ако до 

момента на замразяване на строежа има извършени видове СМР, касаещи специалност „ПБ"; 

участва в съставянето и подписването на Акт Образец 11 по Наредба № 3 към ЗУТ за 

установяване състоянието на обекта при продължаване на строителството за спрени строежи 

по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т. 10 други случаи по част „ПБ"; участва при 

установяването годността за приемане на строежите (част, етап, подобект) и съставя и 

подписва Констативен Акт Образец 15 по Наредба №3 към ЗУТ (в частта му по специалност 

„ПБ"); участва в екипа, който ще изготви, състави и подпише Техническите паспорти на 

обекта; участва при изготвянето и подписването на Окончателния доклад по чл.168, ал.6 от 

ЗУТ за обектите, като изготвя доклад по част „ПБ". Дейностите, които ще изпълнява, са: 

проверка и проверки по време на строителството с изискванията на „Наредба № 1з -1971 от 

29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар"; контрол по качеството и изпълнението на СМР свързани с рекордирането на СК, 

намиращи се в уличните платна, и пожарни хидранти в тротоарите; участие в изготвянето на 

Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ по отношение на спазване на изискванията на чл. 

169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ - и Наредба № 1з -1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и чл. 169, ал.3, т.2 от ЗУТ по 

Защита от бедствия и аварии 

 Ключов специалист № 6 – координатор по безопасност и здраве 

(санитарен инженер) – упражнява контрол по изпълнение на предвидените в проектите по част 

"ПБЗ" мероприятия преди започване на строителството при откриване на строителната 

площадка на съответния обект; упражнява постоянен (ежедневен) контрол по време на 

строителството по спазване изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; упражнява 

постоянен контрол по време на строителството по спазване изискванията на Наредба №3 от 

16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по 

пътищата и улиците; упражнява краен контрол по изпълнените СМР свързани с постигане 

изискванията на проекта съгласно Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, 

включително за хората с увреждания"; извършва дейности по упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнението на строителството по част "ПБЗ" при конкретно възлагане от 

Ръководителя на екипа; участва в изготвянето и подписването на Окончателен доклад по чл.168, 

ал.6 от ЗУТ и технически паспорт на строежа. Дейности, които извършва, са: проверка за 

съответствието на работните площадки по част „ПБЗ“ с изискванията на Наредба № 2/2004 г. и 

Наредба № 3/2010 г.; контрол по спазване изискванията по безопасност и здраве при 
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изпълнение на СМР и упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве на 

строежа; участие в изготвянето на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в частта, 

доказваща изпълнението на строежа в съответствие с изискванията за: хигиена и опазване 

здравето и живота на хората; защита от шум и опазване на околната среда; достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания; опазване на защитени зони и физическа 

защита на строежите. 

 Управител – извършва координиращи дейности на екипа, участва в ДПК, 

вземането на решения и съставянето на Протокол образец 16; изготвя междинните доклади за 

напредъка до Възложителя; заверява с подпис и печат всеки изготвен документ; носи пълна и 

безусловна отговорност за дейността на дружеството като цяло. 

Участникът е посочил прилагането на система за контрол по стандарт ISO 9001:2015 в 

следния ред – осигуряване на подходящи ресурси, инфраструктура, персонал и оборудване за 

качествено изпълнение на услугите; планиране на процесите за изпълнение на услуги; обучение 

на персонала по актуална нормативна уредба за всеки процес; постоянно подобряване на 

процесите. Чрез въведената система за управление на околната среда по стандарт ISO 

14001:2015 участникът гарантира, че ще упражнява мониторинг на въздействията на 

производствените процеси върху околната среда, като няма да се допускат замърсявания от 

всякакво естество; ще бъдат приложени подходящи технически, технологични и 

организационни мерки за ограничаване на рисковете и опасностите по време на СМР, свързани 

със замърсявания. 
 Дейност 2 – Дейности на строителния надзор по законосъобразно започване на 

строежа 

 Дейност 3 – Откриване на строителна площадка и даване на строителна линия 

и ниво на строежа 

 Дейност 4 - Упражняване на строителен надзор по време на СМР 

 Дейност 4.1. – Съставяне, подписване и заверка на Констативен Акт за 

установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че 

подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - Констативен Акт 

Образец 3 по Наредба № 3 

 Дейност 4.2. – Съставяне на заповедна книга на обекта и уведомяване на 

Община Вършец, Специализираните държавни контролни органи (СДКО) и РО НСК 

 Дейност 4.3. –  Уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

работен проект и даване на основен репер на строежа, съставяне и подписване на Акт Образец 5 

по Наредба №3 (Приложение №5 към чл.7, ал.3, т.5 от Наредба №3 към ЗУТ). 

 Дейност 4.4. – Приемане на земната основа (за бордюрите) и пътната основа 

(за улиците) и действителните коти на извършените изкопни работи и съставяне на Актове 

Образец 6 по Наредба №3 (Приложение №6, към чл.7, ал.3, т.6 от Наредба №3 към ЗУТ 

 Дейност 4.5. – Приемане на извършени СМР по нива и елементи на 

строителната (пътната) конструкция и съставяне на Актове Образец 7 (Приложение №7, към 

чл.7, ал.3, т.7 от Наредба №3 към ЗУТ). 

 Дейност 4.6 – Констатации от извършени проверки при достигане на 

контролираните проектни нива и съставяне и подписване на Раздел Ш от „Протокол Обр.2а за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво" по Наредба 

№3/2003 г.  
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 Дейност 4.7. – Дейности на строителния надзор при спиране на 

строителството и съставяне на Акт Образец 10 по Наредба №3 (Приложение №10, към чл.7, ал. 

3, т. 10 от Наредба № 3 към ЗУТ) за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството 

 Дейност 4.8. – Дейности на строителния надзор при продължаване на 

строителството и съставяне и подписване на Акт Образец 11 (Приложение №11. към чл.7, ал.3, 

т.11 от Наредба №3 към ЗУТ) 

 Дейност 4.9. – Дейности на строителния надзор за установяване на всички 

видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на 

проекта и съставяне на Акт Обр. 12 по Наредба №3 към ЗУТ (Приложение №12, към, чл.7, ал.3, 

т12 от ЗУТ) 

 Дейност 4.10. – Дейност на строителния надзор по установяване на щети, 

причинени от непреодолима природна сила и съставяне на Акт Образец 13 по Наредба №3 

(Приложение №13, към чл.7, ал.З, т. 13) – при необходимост 

 Дейност 4.11. – Дейности на строителния надзор по приемане на 

конструкцията и съставяне на Акт Образец 14 по Наредба №3 (Приложение №14 към чл.7, ал.3, 

т. 14 от Наредба №3 към ЗУТ) 

 Дейност 4.12. – Дейности на строителния надзор по изготвяне на екзекутивна 

документация и установяване на годността за приемане на строежа и съставяне на Констативен 

Акт Образец 15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ (Приложение №15, към чл.7, ал.3, т. 15 от Наредба №3 

към ЗУТ) 

 Дейност 4.13. - Установяване на годността за приемане на строежа 

 Дейност 5 – Дейности на строителния надзор по съставяне на технически 

паспорт на строежа, Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, назначаване и провеждане 

на ДПК и издаване на РП на строежа от ДНСК 

За всяка от горните дейности са посочени стъпките, които ще се изпълняват, лицата, които 

участват и експертът от страна на участника, отговорен за съответната дейност. 

3.1.2. Организация и последователност на извършените дейности –  

 Дейност № 1 е разбита на 6 под-дейности с посочено времетраене в работни 

дни и отговорен експерт за всяка от тях, представен е календарен план-график № 1 за тази 

дейност, прието е да се извърши за 4 работни дни плюс времетраенето на строителството 

 Дейност № 2 – прието е да се извърши за един работен ден от управителя, 

представен е календарен план – график № 2 за тази дейност 

 Дейност № 3  - разделена е на две части – дейности по откриване на 

строителната площадка (с разбивка на 9 дейности, предвидена продължителност от 14 работни 

дни, представен е календарен план – график №3.1.) и дейности по определяне на строителна 

линия и ниво на строежа (с разбивка на 5 дейности, предвидена обща продължителност от 8 

работни дни, представен е календарен план – график № 3.2. за тази дейност); 

 Дейност № 4 – за всяка от под-дейностите, съгласно предходната точка от 

изложението е посочена продължителност и отговорен експерт (дейност 4.1. – с 

продължителност в зависимост от датата на завършване на СМР по бетонирането на бордюрите 

плюс нормативен срок от 3 работни дни за уведомление по чл. 159, ал. 3 от ЗУТ; дейност 4.2. – с 

продължителност  3+7=10 дни; дейност 4.3. – с обща продължителност 5 работни дни; дейности 

4.4.; 4.5.; 4.6. – с обща продължителност съгласно графика за изпълнение на СМР, като е приет 
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срок за актове образец 7 (дейност 4.5.) от 20 дни след завършване на СМР; дейности 4.7. и 4.8.– 

с продължителност от 10 работни дни всяка; дейност 4.9.– с продължителност съгласно 

времетраенето за изпълнение на скритите видове СМР; дейност 4.10. – прието е времетраене от 

20 работни дни; дейност 4.11. – съгласно графика за изпълнение, като се предвижда за всеки акт 

14 (по един за всяка улица) продължителност от 10 работни дни, които могат да текат и 

паралелно; дейност 4.12. – разбита е на две дейност: изготвяне на екзекутивна документация – с 

продължителност от 20 работни дни и дейности по установяване годността за приемане на 

строежа и съставяне на Констативен акт образец 15 – без посочена продължителност; дейност 

4.13. – с продължителност 10 работни дни). Представен е календарен план – график № 4 за тази 

дейност; 

 Дейност № 5 – направена е разбивка на следните дейности: дейности по 

изготвяне на технически паспорт; дейности по изготвяне на окончателен доклад; дейности по 

назначаване и провеждане на ДПК и издаване на Разрешение за ползване. Няма посочена 

продължителност за тези дейности, не е представен и календарен план-график. 

3.1.3. Методи и организация на работата и очаквани резултати – за всички дейности 

е представена методология за изпълнение, организацията за изпълнение, материалната 

обезпеченост (оборудване, измервателни инструменти, транспортни средства и др.) и 

очакваните резултати 

3.1.4. Методи и организация на текущия и взаимен контрол на качеството на 

дейностите при изпълнение на проекта – за дейности №1, 2 и 3 процесите ще се изпълняват от 

отговорните експерти под контрола на Ръководителя на екипа или управителя. Методите за 

контрол на дейност № 4 са: проверка и отчитане на дейността на всеки специалист от 

ръководителя на екипа, срок – постоянен; проверка и отчитане на дейността на ръководителя на 

екипа от управителя, срок – ежеседмичен; отправяне на покани за контрол до представителните 

на Възложителя периодично след приключване на дейностите по всеки процес; съставяне и 

представяне на Възложителя на текущи доклади за напредъка на проекта по утвърден от 

ръководителя на проекта график. Методите за организация на текущия контрол на дейност № 5 

са: предварително регистриране в регистъра на участника на всички актове и протоколи, 

съставени по време на изпълнение на СМР; регистрация на всяко писмо от водена 

кореспонденция със СДКО, ЕД и Възложителя; одобрение на междинните и текущи доклади от 

ръководителя на екипа; одобрение на Окончателния доклад от двамата управители на 

дружеството. Като гаранция за качеството е посочено наличието на внедрена система за 

управление н качеството по стандарт ISO 9001:2015 

 

3.2. Процеси на изпълнение на дейностите и процедури за контрол по изпълнение 

на дейностите 

3.2.1. Процеси за изпълнение на дейностите, съобразени с условията и 

нормативите – включени са всички дейности и отговорните специалисти от екипа за 

изпълнение на поръчката 

3.2.2. Процеси за изпълнение на дейностите и отчитане на връзките между тях 

– участникът е представил взаимната обвързаност между процесите, съставляващи всяка една 

дейност 

3.2.3. Времеви обхват за отделните процеси и разпределение на дейностите във 

времето с отчитане на времето за провеждане на нормативно изискващи се процедури – за 

всяка дейност отново е посочено времетраенето и отговорния персонал 
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3.2.4. Методи и организация на текущия и взаимен контрол на качеството на 

дейностите при изпълнение на проекта – повтаря съдържанието на точка I.Г. от изложението 

на участника 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „СТРОЙНАДЗОР - НСН“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, 

на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и 

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

 В предложението за изпълнение на поръчката липсват следните елементи: 

- Сред разгледаните 5 (пет) дейности липсва дейността „координатор безопасност и 

здраве“, която е в обхвата на услугата, съгласно Техническата спецификация. В същото време 

има предвиден експерт Ключов специалист № 6 – координатор по безопасност и здраве 

(санитарен инженер), като са посочени неговите задачи и отговорности. В тази връзка, за тази 

дейност липсва и календарен график (следвайки логиката на участника, който е представил 

отделен календарен график за отделните дейности). В Раздел IV.Съдържание на офертата, 

т.5.Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, 

ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП от документацията за участие (стр. 28); в Методиката за 

определяне на комплексната оценка – Приложение № 9 (стр. 2) е записано, че „Участниците 

следва да представят начина на изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включени в 

обхвата на поръчката (Техническата спецификация)….“ 

- Липсва календарен план – график за дейност 5 - Дейности на строителния надзор 

по съставяне на технически паспорт на строежа, Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от 

ЗУТ, назначаване и провеждане на ДПК и издаване на РП на строежа от ДНСК. Съгласно 

Раздел IV. Съдържание на офертата, т. 5. Изисквания към съдържанието на предложението за 

изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП (стр. 28-29) от документацията за 

участие, участниците следва да представят линеен график за изпълнение на дейностите: 

„Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно Техническото 

им 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.“ Участникът не е представил един график за изпълнение 

на дейностите, а няколко графика (4 броя) за всяка дейност поотделно. Липсата на график за 

дейност 5 и за дейност „координатор безопасност и здраве“ (която въобще не е разгледана като 

начин на изпълнение) от една страна може да се приеме за липсата на график въобще, а от друга 

за представяне на график, който не съответства на предварително обявените условия на 

поръчката.  
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Освен горепосоченото, налице са редица несъответствия/противоречия с изложението 

на участника в предложението за изпълнение на поръчката, като: 

 В Техническото предложение (Приложение № 3) участникът е предложил срок за 

изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежите и Технически паспорт по 

чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ  -  14 (четиринадесет) 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). 

Тъй като липсва календарен план – график за тази дейност, в т. II.В.5. от предложението 

на участника е посочено, че необходимото време за изготвяне на Окончателния доклад е 5 

работни дни. 

Като „ВАЖНО!“ в тази част на предложението е отбелязано следното: „След приключване 

на дейностите по изготвяне и одобряване на екзекутивна документация, съставяне и 

подписване на Констативен акт Образец 15 и изготвяне и регистриране на технически 

паспорт на строежа, „СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД ще отправи писмени искания до СДКО и 

експлоатационните дружества (ЕД) за извършване на проверки на изпълнените улици и 

издаване от тях на становища за въвеждане в експлоатация, или назначаване на ДПК. По ЗУТ 

становища се дават в деня (дните) на провеждане на ДПК и предварителни становища не са 

необходими. От богатия си опит, обаче се е случвало членове на ДПК да дадат негативни 

становища в деня на провеждане на ДПК и да се налага отлагане на ДПК. По тази причина, 

ако бъдем избрани за изпълнител ще поискаме официални становища от СДКО и ЕД преди 

предаване на Окончателния доклад на Възложителя. Административно – становища се 

издават в срок от 14 дни от поискването им и това е причината да дадем такъв срок за 

изготвяне и представяне на Окончателен доклад на Възложителя.“ Същото е написано и в т. 

I.А.5., като е посочено, че след получаване на положителни становища в 14-дневния срок, ще 

бъде изготвен Окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.  

За изготвяне на техническия паспорт е предвидена продължителност от 2 работни дни 

(един работен ден за изготвяне на отделните раздели и части и един работен ден за 

подписването му от всички правоспособни лица). 

Така, съгласно написаното, към срока от 14 календарни дни за становищата следва да бъде 

прибавен срока от 5 работни дни, необходим за изготвянето на доклада и 2 работни дни за 

изготвянето на техническия паспорт. 

Налице е несъответствие/противоречие между предложения срок за изпълнение на 

посочените дейности в Приложение № 3 - Техническото предложение и срока, посочен в 

предложението за изпълнение на поръчката. 

Съгласно изискването на влязлата в сила документация за участие в обществената поръчка 

(стр. 6) - т. 8.2.3. гласи: „Участниците следва да предложат срок за изготвяне на окончателен 

доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ, 

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

календарни дни, считано от подписването на Констативен акт за установяване годността 
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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).“ 

От така посоченото изискване, следва извода, че предложенията на участниците за срок за 

изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад следва да е между 3 (три) и 15 

(петнадесет) календарни дни от датата на подписване на Констативен акт (Образец 15) и че 

същото изискване е кумулативно и за двете дейности, т.е. или предложените срокове за двете 

дейности следва да са различни, ако ще се изпълняват последователно, но общата им 

продължителност да не е под минималната и над максималната, посочени от Възложителя, или 

двете дейности трябва да са с еднаква продължителност в посочените граници, ако се 

изпълняват паралелно. Основното тук е, че отправната точка и за двете дейности (изготвянето 

на Техническите паспорти и на Окончателните доклади по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ) е датата на 

съставяне и подписване на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Актове Образец 15), както и че от значение е общата им продължителност. 

От техническото предложение на участника е видно следното: сроковете за 

изпълнение на тази дейност са в различни мерни единици (работни дни за изготвянето на 

Окончателния доклад и Техническия паспорт и календарни дни за получаване на 

становищата от СДКО и ЕД); срокът, посочен в Приложение № 3 се разминава с този в 

предложението за изпълнение на поръчката; общата продължителност на всички 

дейности (дори и посочени в различни мерни единици) надвишава максимално 

определения от Възложителя в документацията за обществената поръчка. 

В образеца на Техническото предложение  (Приложение № 3) като забележка изрично е 

посочено следното: „При изготвяне на своите предложения участниците следва 

задължително да се съобразят с посоченият в документацията за участие минимален и 

максимален срок за изпълнение на дейността по т.3.3. от това приложение. Участникът 

предлага срок за изпълнение на дейността по т. 3.3. като цяло число в календарни дни. Ще 

бъдат отстранени предложения, в които сроковете за изпълнение са предложени в 

различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложеният срок за 

изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при 

изчисление и/или предложеният срок за изпълнение е по-кратък от посочения минимален 

и/или превишава посочения максимален срок за изпълнение на тази дейност от 

поръчката.“ 

Същото условие е регламентирано и на стр. 29 от документацията за участие и на стр. 4 от 

Приложение № 9 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на 

конкуренцията и Върховния административен съд като висш правораздавателен орган, примери 

за която са: влязло в сила Решение на КЗК - № 621 от дата 14.05.2014 г. по преписка № КЗК-

447/448/2014 г.; Решение № 1331 от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка вх. № КЗК-1037/2014 г. и 

Решение № 1124 от 02.02.2015 г. по адм. д. № 14119/2014 на Върховния административен съд.  
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 Налице е разминаване/противоречие в предложени срокове за изпълнение на 

определени дейности в различни части от техническото предложение на участника: 

  - В т. I.Б.1., срокът за изпълнение на дейност „анализ на предмета на поръчката по 

количество и обем и определяне на екип от специалисти за изпълнението й“ е посочен 4 

работни дни (плюс времетраенето на строителството), а в календарния план-график № 1 е 3 

дни (в един ден се изпълняват поддейности № 2 и № 3, както и поддейности № 4 и № 5)  

- В т. I.Б.3.2. и в календарния план за изпълнение на дейностите по определяне на 

строителна линия и ниво на строежа е декларирано общо времетраене на дейността от 8 

работни дни, а в т. II.В.3. (от В.3.6. до В.3.9.) е посочено общо времетраене от 4 работни дни; 

- В т. I.Б.4.11. и в календарния план за изпълнение на дейностите по приемане на 

конструкцията и съставяне на Акт/ове Образец 14 по Наредба №3/2003 г. (съгласно графика на 

СМР), като за всеки Акт са предвидени по 10 работни дни, а в т. II.В.3. за процес 8 са посочени 

по 9 работни дни (попълване, съставяне и подписване на Актове Образец 14); 

- В т. I.Б.4.13. и в календарния план за тази дейност срокът за изпълнение на 

дейностите по установяване годността за приемане на строежа (съставяне и подписване на Акт 

Образец 15, включително процедурата по уведомяване на участниците) е 10 работни дни, а в 

т. II.В.3. за процес 9 са посочени общо 9 работни дни (попълване, съставяне и подписване на 

Констативен протокол Обр. 15 – 6 работни дни и провеждане на нормативна процедура по 

отправяне на покани до всички участници – 3 работни дни); 

 Представената продължителност за дейност 4 е написана в две различни мерни 

единици в рамките на няколко изречения, следователно е налице противоречие между 

различните части на предложението. Веднага след графика за тази дейност е написана обща 

продължителност 180 работни дни, а няколко реда по-надолу - 180 календарни дни. В същото 

време в дясната част на графика за изпълнение е посочено времетраене в месеци и от 

графичната част е видно, че времетраенето на всяка под-дейност е нанесено в календарни дни, а 

същевременно в обясненията по-нагоре е посочено в работни дни (с изключение на заповедната 

книга). С оглед констатираните несъответствия в посочения срок за изпълнение на тази дейност 

между заявените 180 работни дни и 180 календарни дни, не може фактически да се установи 

реалния срок за изпълнение на дейността. Следва също да се има предвид, че дори само срокът 

на дейност 4 надвишава предвидения срок за изпълнение на поръчката, посочен в Обявлението 

и документацията за участие (стр. 6), а именно 150 календарни дни. 

 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в Техническото предложение и в линейния календарен график, част от 

техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като 

съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията при необходимост може да изисква 

допълнителни разяснения за данни, като тази възможност не може да се използва за промяна на 
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техническото предложение и това би довело до нарушаване забраната за представяне на 

допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не 

е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се 

поиска допълнително представяне на ново техническо предложение и/или нов календарен 

график, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на 

техническото предложение. Представеното техническо предложение на участника и 

представения график за изпълнение на дейностите към него, не отговарят на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“.  

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 179/21.03.2018 

г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него 

условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали 

задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане 

на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да ги 

прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. Цитираните правни 

норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се явява 

„неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки. 
 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника 

„СТРОЙНАДЗОР - НСН“ ООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

2.Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще 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). 
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2. В Приложение № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „г“ от ППЗОП – деклариран срок на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, който 

съответства на минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към 

настоящата обществена поръчка. 

Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – 

Приложение № 7  - в нея е посочил, че в част Приложение № 3 Техническо предложение от 

стр. 4 до стр. 86 има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и 

същата не следва да се разкрива от Възложителя. Тъй като Предложението за изпълнение на 

поръчката подлежи на оценка, в сила е хипотезата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, при която е 

регламентирано, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 

отношение на офертите им, които подлежат на оценка (същото е отбелязано като 

забележка и в Приложение № 7). В тази връзка комисията няма да се съобрази с позоваването 

на конфиденциалност на участника.  

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Обхват и цели на проекта – направено е описание на целите на инвестиционния 

проект, който ще се реализира на територията на гр. Вършец, както и на основните положения 

на Програмата за развитие на селските райони, като осигуряваща финансирането на 

инвестицията. 

3.2. Списък на дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад/ - изброени са дейностите, съгласно Техническата спецификация, 

очакваните резултати и нормативната уредба, която участникът ще спазва при изпълнение на 

поръчката. Представена е таблица със списък на дейностите, включваща подготвителни 

дейности (запознаване със строителната площадка, мобилизиране на експертния екип, 

организиране на начална среща между участниците в строителството); ключовите събития 

(подписване на договора за СН, писмо за начало на изпълнение на договора), дейностите и 

тяхната последователност по фази (подготвителна, дейности по упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, дейности по въвеждане на обекта в експлоатация, 

дейности във фаза Гаранционни срокове), необходими за постигане целите на договора и 

изискванията на Техническата спецификация 

3.3. Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите от обхвата на поръчката –  

3.3.1. Организация на работата на екипа от експерти – веднага след подписването 

на договора и провеждане на първоначалната среща, ръководителят на екипа ще изготви списък 

с разпределението на персонала, включващ имената, позицията, отговорностите и дейностите за 

изпълнение и очакваните резултати, който ще бъде предаден на Възложителя. След това 

експертите ще бъдат мобилизирани и инструктирани и ще започнат своята работа. Участникът 

предвижда три нива: Мениджърски екип, подпомаган от блок администрация и управление 

(Ръководител екип и Заместник ръководител екип); ключови експерти и експерти, като е 

допусната и възможност за привличане на допълнителни експерти при необходимост. 

 Методи за контрол – чрез организационната си структура, участникът ще 

прилага предварителен контрол върху дейностите на всеки експерт. Ще се генерират вътрешни 

отчетни документи за изпълнение на дейностите през съответния период и ще се съхранява 

входяща и изходяща кореспонденция. Всяка дейност ще бъде предварително вътрешно 
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съгласувана и подложена на проверка и интегриране в докладите на следващо ниво. Ключовите 

експерти ще анализира и коригират допуснатите нередности от техните експерти и ще 

докладват на Ръководителя или Заместник ръководителя на екипа при опасност от закъснение 

или качество на дейностите. Ръководителят на екип ще организира поне веднъж месечно срещи 

за докладване на напредъка и планиране. Ще гарантиране на качеството и контрол на 

управление на човешките ресурси ще бъдат прилагани и процедурите на ISO 9001/2008 за 

управление на качеството.  

 Ключови експерти – КЕ1 - Ръководител екип, Експерт част „Пътна“, 

Координатор по безопасност и здраве; КЕ2 – Експерт част „Геодезия“ 

 Допълнителни експерти – Заместник ръководител екип; Експерт част 

„Геология“; Експерт „Пожарна безопасност“; Експерт част „ПУСО“; Експерт „Мениджър 

управление на качеството (МУК), координатор; Експерт „Контрол документация“ 

 Поддържащи ресурси – при необходимост ще бъдат привличани поддържащи 

експерти, които да подпомагат ключовите експерти 

 Помощен (технически) персонал – с технически, секретарски и 

административни задължения при необходимост 

 Представена е схема на организационна структура на взаимодействието 

между експертите, участниците в строителството и заинтересованите страни 

3.3.2. Разпределение на отговорностите и дейностите между експертите и 

дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението им - в табличен вид са посочени всички 

дейности във всички фази, съгласно Техническата спецификация, като за всяка дейност са 

дефинирани отговорните експерти, задълженията им и ресурсите за изпълнението им. 

3.3.3. Методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите  

 Взаимоотношения и сътрудничество с Възложителя – участникът изхожда 

от това, че при изпълнението на поръчката ще е отговорен пряко само пред Възложителя. 

Работна група от страна на Възложителя и работна група от страна на участника ще координира 

всичко по време на срещи – обсъждания (при тях ще се изяснява статусът на изпълнение и ще 

се сравнява с целите на графика). Ще бъдат събирани, оценявани и анализирани резултатите на 

други специалисти, предложения и критики във връзка с по-нататъшни работи, като срещите ще 

се документират с протокол. Участникът ще изпълнява координационни функции между всички 

страни и институции и ще оказва съдействие на Възложителя пред трети страни. Всички 

дейности отнасящи се до работата с Възложителя ще се координират от Ръководителя на екипа. 

Ще бъдат преглеждани и проверявани документите, изготвяни от строителя и проектанта и ще 

се изготвят становища за тяхното качество и съответствие с техническите спецификации преди 

да бъдат предадени на Възложителя. 

 Взаимоотношения с Изпълнителя по договорите за строителство – 

предвижда се установяване на канали за комуникация за обмен на информация между 

изпълнителите по договорите за проектиране и строителство; организиране на съвместни 

периодични срещи на ниво ръководители проекти, със знанието и в присъствието на 

Възложителя, решенията и резултатите, при които ще бъдат документирани и съхранявани в 

електронната система за управление на СН; 

 Взаимоотношения с външни институции, от които зависи успешното 

изпълнение на предмета на поръчката – участникът е анализирал спецификите на проекта и е 

посочил следните външни страни, чиито становища, съгласувания и одобрения са необходими 
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за успешното реализиране на проекта – ОПУ-Монтана, ОбА – Вършец, централни и 

териториални администрации, СКО, експлоатационни дружества, ПБЗН, ДНСК/РО НСК – 

Монтана. Участникът е подчертал важната роля на следните фактори: осигуряване на обратна 

връзка и изпълнение на прозрачност и информираност; поддържане на близки връзки с местни 

и централни институции, договаряне логиката на комуникационните връзки при стартиране 

изпълнението на договора, делегиране правомощия от името на Възложителя за осъществяване 

на определен подход при осъществяване на хоризонталните и вертикалните връзки между 

отделните участници в проекта. 

3.3.4. Организационни аспекти, необходими за качествено и срочно изпълнение на 

поръчката – 

3.3.4.1. Описание на всички стъпки и мерки по упражняване на контрол върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие с техническите изисквания на 

проекта 

 Съгласуване и контрол на основни материали – ще се извършва в следните 

стъпки: следене на влаганите материали за съответствие с техническите спецификации, 

одобрените проекти и приложимата нормативна база; контролиране на доставките и 

извършване на изпитвания в съответствие с изискванията на Възложителя; изготвяне на 

прогнозен график на доставките от строителя и следенето му, а при необходимост и изискване 

за актуализирането му; посещение на място на производството и удостоверяване на качеството 

на материалите и продуктите при необходимост; следене за съхранението и складирането на 

материалите съгласно указанията на производителите; проверка за наличие и одобряване на 

съпътстващи документи, свързани с доставяните и влагани материали и изделия, предоставяни 

от строителя; проверка на документи, предоставяни от строителя, за съответствие на влаганите 

продукти с основните изисквания към строежите и приложимата нормативна база; контрол на 

качеството на строителните продукти; контрол по спазване на изискването всяка промяна на 

материалите на строежа да става след писменото разрешение на Възложителя; разработване и 

съгласуване с Възложителя на форма за известие за доставка и предоставянето й на строителя; 

изискване на паспорти, указания за експлоатация и други специфични документи, 

придружаващи доставката; отхвърляне на материали и изделия, ако при проверка се окаже, че 

са дефектни или не отговарят на изискванията на техническата спецификация договора за 

строителство или одобрения проект; изискване за повторно изпитване; изискване за повторно 

изпитване на материали и изделия при установени несъответствия, в случаи че са коригирани от 

строителя; нареждане на строителя за премахване от площадката и замяна на всяко 

неотговарящо изделие, като е посочен и срок за това. 

 Алгоритъм за проверка и контрол за влагане на строителните продукти в 

строежите – чрез представяне на съответните декларации, които биват: декларация за 

експлоатационни показатели, декларация за характеристики на строителния продукт; 

декларация за съответствие с инвестиционния проект, становище за допустимост, инструкции и 

информация за безопасност. Документите, придружаващи материалите и изделията, са 

неразделна част от доклада по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, който е и основание за издаване на 

Разрешение за ползване. 

3.3.4.2. Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички 

мероприятия за изпълнение на проекта 

 Описание на мерките за текущия контрол по време на строителството – 

иницииране на първоначална среща, след като бъде определен строителят (Kick-off meeting) с 
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всички участници в строителството (уточняване лицата за контакт и начина на комуникация; 

представяне на строителя на списък с необходимите документи за откриване на 

строителната площадка, уточняване на процедурите за извършване на инспекции и доставка 

на материали; уточняване изискванията по спазване условията за безопасност и здраве, 

опазване на околната среда, срокове за предоставяне на Програма за осигуряване на 

качеството, обобщен календарен график и др.); съставяне на Протокол образец 1 за предаване 

на одобрените проекти и разрешение за строеж; откриване на строителна площадка и съставяне 

на протокол образец 2а – първа част; издаване на протокол образец 2а – втора част, заверка на 

заповедна книга и стартиране на строителството; въвеждане на работна инструкция „Работна 

инструкция за контрол и приемане на работите“, част от плана за управление на качеството; 

ежеседмична среща между ръководителя на екипа и строителя за обсъждане на напредъка на 

работите, програма за следващите две седмици, конфликтни точки, въпроси по безопасност на 

труда, качеството на изпълнените работи и др., които ще се документират с протокол; 

провеждане на изпитания след приключване на СМР; координаторът по проекта ще архивира 

всички документи, съставени по време на строителството; 

 Организиране на лаборатории – изискване на пълен списък на лабораторното 

оборудване на изпълнителя и лицата, извършващи изпитванията, както и удостоверение от 

метрологията за годността на уредите; при необходимост ще се изисква калибрирането им или 

проучване възможността изпитванията да се провеждат от друга лицензирана лаборатория; 

 Подготовка на програма за изпитванията – изискване от изпълнителя на 

график за провеждане на изпитванията 

3.3.4.3. Стратегия за контрол по видове 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 

 Подход за изпълнение на услугата – предложението за изпълнение на 

участника е разработено на база на отлично познаване на европейското и националното 

законодателство и дългогодишния опит при изпълнение функциите на консултант на сходни 

инвестиционни проекти; 

 Формулировка на основния подход – обърнато е специално внимание на 

общия подход за изпълнение на поръчката и постигане на крайния резултат; описание на 

конкретните предвиждани дейности; входни ресурси и средства за изпълнение на дейностите, 

съответно резултатите от изпълнението; необходимите схеми, средства и оборудване за 

подкрепа на екипа при изпълнение на договора; 

 Съдържание на основния подход на участника – добре организиран 

професионален екип; добра комуникация и сътрудничество с всички участници в 

строителството и с всички институции имащи отношение към изпълнението на проекта; 

прилагане на вътрешна организация и качествен контрол, съобразени със спецификата на 

поръчката; прилагане на добри практики от предишен опит; съблюдаване спецификата на 

регулаторните елементи на приложимото европейско право и националната законова рамка;  

 Гаранция за качество – участникът е посочил наличието на внедрени системи 

за управление на качеството, опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на 

труд 

 Групи дейности – с цел ефективно управление на дейностите, участникът ги е 

групирал в 4 групи – подготвителни дейности; дейности по упражняване на строителен надзор 
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по време на строителството; дейности по въвеждане на обекта в експлоатация; дейности фаза 

Гаранционни срокове; 

 План за осигуряване на качеството (ПОК)– участникът се ангажира да изготви 

такъв план в срок от един месец от започване изпълнението на договора. В него ще бъдат 

описани необходимите процедури, работни инструкции, действия, отговорници по контрола на 

качеството. Планът ще се изготви от мениджъра по управление на качеството и ще обхваща 

всички дейности на строителния надзор. ПОК ще се одобри от Ръководителя на екипа и ще бъде 

разпространен между всички участници. Той ще съдържа следните инструкции, които ще 

определят правилата и отговорностите при изпълнението на съответните дейности – работна 

инструкция за законосъобразното започване на строежа; работна инструкция за контрол и 

приемане на работите; работна инструкция за архивиране и разпространение на документи; 

работна инструкция за вътрешна оценка; работна инструкция за доклади; работна инструкция за 

въвеждане в експлоатация; 

 Система за вътрешен контрол за съдържанието и качеството на документите, 

която ще действа по време на изпълнението на проекта – участникът ще създаде архив на 

цялата документация - доклади, кореспонденция, протоколи, отчети, актове и протоколи по 

време на строителството, декларации за съответствие и за характеристики на строителните 

продукти, протоколи от изпитвания, сертификати и др. Всеки документ ще се регистрира и 

архивира във електронен вид на сървъра на СН и ще се управляват от системен администратор. 

Ще се разработи работна инструкция за правилата и отговорностите за разпространение и 

контрол на документи, поща и архивиране, с която ще са запознати всички участници. Всички 

документи ще се съхраняват в специално подготвен виртуален облак, като чрез система за 

привилегирован достъп, до него ще имат достъп всички участници и Възложителя  

3.3.5. Описание на начина на изпълнение на поръчката – всяка една дейност, 

предмет на поръчката съгласно Техническата спецификация, във всяка една фаза, групирана от 

участника, е разбита на отделни стъпки, като са отчетени и резултатите от изпълнението на 

дейностите 

3.4. Линеен график за изпълнение на дейностите – изготвен е календарен график, в 

който са включени всички дейности в обхвата на поръчката, посочена е тяхната 

продължителност, начална и крайна дата, ключови събития и критичните взаимовръзки, както и 

човешкия ресурс, необходим за изпълнение на дейностите. 

3.5. Представяне на участника „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД – участникът е направил 

представяне на дружеството, вътрешната си структура и взаимовръзки и е посочил релевантен 

опит в изпълнението на консултантски услуги по реализирането на редица инвестиционни 

проекти с международно, национално и частно финансиране. 

 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и съдържа 

всички задължителни елементи, изискващи се в документацията за обществената 

поръчка.  

Предложената от участника организация за изпълнение е в пълно съответствие с 

предмета на поръчката и изискванията на Възложителя. Участникът е предложил 

организация на екипа за изпълнение с посочени задължения, последователност и 
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поетапност, взаимовръзка между предвидените за изпълнение дейности в обособените от 

участника четири фази – подготвителна, осъществяване на строителен надзор по време на 

строителството, дейности по въвеждане на обекта в експлоатация и дейности във фаза 

гаранционни срокове, като са определени отговорните лица и необходимите ресурси и 

съответно начина на изпълнение, видно от което е, че предложението отговаря на всички 

изисквания и тези на Възложителя и нормативната уредба. Предложението разглежда и 

координацията и съгласуването на предвидените за изпълнение дейности, както с 

Възложителя, така и с компетентни трети лица и страни, като предлага адекватна 

организация и комуникация в процеса на изпълнение, с оглед избраната от участника 

организация и методология на изпълнение. Описанието на взаимодействието на 

участниците в строителния процес дава ясна представа за действията, които ще се 

предприемат. Представената схема на взаимоотношенията, която включва и страни извън 

преките участници в строителния процес, е гаранция за умение за всеобхватен контрол и 

безпроблемно изпълнение. 

 

Представен е механизъм за контрол чрез посочване на последователни стъпки и 

мерки за контрол върху влаганите материали и продукти при строителството, разработен 

е алгоритъм за проверки при изпълнението с адекватни мерки, гарантиращи качеството 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложението за изготвяне на План за 

осигуряване на качеството, разработването на работни инструкции, определящи 

правилата за изпълнение на всяка една дейност, наличието на внедрени сертифицирани 

системи за управление на качеството, разработената система за вътрешен контрол и 

архивиране на документацията, са ясна гаранция за създаване на стриктна и проследима 

организация на изпълнение, осигуряваща пълен контрол на целия процес по 

изпълнението на услугата и съответно за постигане на качествен краен резултат. 

Разработен е и линеен график за изпълнение на дейностите. Същият дава 

информация за времевата и технологична последователност на изпълнение на всички 

дейности при реализирането на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и 

подход за изпълнение, както и ресурсната обезпеченост – човешки ресурс. Графикът е 

изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи, заложени от Възложителя. 

Налице е пълно съответствие в предложения срок за изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад, посочени в техническото предложение и в линейния график. При 

изготвяне на графика са съобразени сроковете с времето за извършване на нормативно 

регламентираните процедури, наблюдава се взаимовръзка между отделните процеси. 

Избраният подход за изпълнение, базиран на: избора на добре организиран 

професионален екип, добра комуникация и сътрудничество с всички участници в 

строителството и с всички институции, имащи отношение към изпълнението на проекта, 

прилагане на вътрешна организация и качествен контрол, съобразени със спецификата на 

поръчката; прилагане на добри практики от предишен опит; съблюдаване спецификата 

на регулаторните елементи на приложимото европейско право и националната законова 

рамка е ясен индикатор, че предвидената организация за работа и подход за изпълнение 

на предмета на обществената поръчка са целесъобразни и оптимални. Тези обстоятелства 

удостоверяват напълно възможността на участника да изпълни качествено всички 

дейности по предмета на поръчката, съгласно нормативните изисквания и в съответствие 

с техническата спецификация. 
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Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „ИКюИ КОНТРОЛ“ 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 „ИКюИ 

КОНТРОЛ“ ООД да бъде допуснат до оценка на техническото предложение. 

 

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

14.50 часа на 22.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 30.05.2018 

г. от 13:30 часа. 

 

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

 

На 30.05.2018 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

3.Участник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще 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 10 (десет) 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). 

2. В Приложение № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „г“ от ППЗОП – деклариран срок на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, който 

съответства на минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към 

настоящата обществена поръчка. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите от обхвата на поръчката – участникът е предложил екип от следните експерти: 

 Експерт част „Пътно строителство“ – Ръководител екип - в постоянен контакт с 

Възложителя, носи отговорност за осигуряване на експертите, навременното изпълнение на 

задачите, ежедневно управление на проекта. Основните му задължения са следните: 

административно управление на договора; подпомагане на Възложителя при решаване на 

спорове с изпълнителите по договорите за строителство и авторски надзор; комуникация и 

отговорност пред Възложителя; осъществява обмена на информация между Възложителя и 

Консултанта; подпомага Възложителя при управление на договора; управлява и координира 

дейностите на експертите от екипа; подготвя отчети до Възложителя; съгласува окончателния 

доклад до Възложителя за готовността на обекта за въвеждане в експлоатация; инициира, 

организира и подготвя всички документи за срещите; присъства на откриването на строителната 

площадка и определянето на строителна линия и ниво; информира Възложителя за възникнали 

проблеми и дава предложения за преодоляването им; съгласува дейността си с координатора на 
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проекта и се съобразява с неговото мнение; инициира, организира и подготвя документи от 

ежемесечните срещи; контролира законосъобразното започване на строежа; изисква от 

изпълнителя технологията за изпълнение по част „Пътно строителство“; осъществява цялостен 

контрол при изпълнението на част „Пътно строителство“; съблюдава спазването на условията за 

безопасен труд и опазване на околната среда; съставя актове и протоколи по време на 

строителството; съблюдава изпълнението на строежа в съответствие с одобрените проекти; 

участва в комплектоването на досието за строежа и изготвянето на Окончателен доклад; за 

свикване на ДПК и издаване на разрешение за ползване. 

 Експерт / Координатор по безопасност и здраве – следи за изпълнението на 

Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи, включително изпълнение на всички 

задължения на Възложителя, посочени в наредбата; следи за изпълнението на Наредба № 5 за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово 

правоотношение или временно трудово правоотношение; следи за изпълнение на Наредба № 3 

за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 

използване на лични предпазни средства на работното място; следи за изпълнение на проекта 

по част „ПБЗ“ и мерките за безопасност и здраве; извършва периодична проверка на 

използваните машини и инструменти; предлага и прилага мерки за въздействия при нарушения 

на норми и изисквания на законодателството по ЗБУТ и при неизпълнение на определени 

задължения; организира проверката на изправността на средствата за колективна и 

индивидуална защита; осъществява всички дейности по реда на чл. 11 от Наредба №  № 2/2004 

г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

 Експерт част „Геодезия“ – изпълнява контрола по изпълнението на дейностите 

по част „Геодезия“; подпомага при откриване на строителната площадка, трасиране, 

документиране и опазване на временни геодезични точки, набавяне и проверяване на документи 

за подземния кадастър; съставяне на специализирана документация и нанасяне на изградените 

съоръжения в специализираните карти; изготвяне на всички необходими доклади; други задачи 

възложени от ръководителя на екипа 

Участникът е декларирал възможност за включване на допълнителни експерти при 

необходимост. Представена е организационна структура на дружеството във връзка с 

изпълнението на обекта, както и схема на взаимодействие между отделните участници при 

изпълнение на дейностите по строителен надзор.  

3.2. Линеен график за изпълнение на дейностите – Изброени са основните дейности, 

които ще изпълнява участникът и са предмет на настоящата обществена поръчка. Посочена е 

последователност на работа в следния порядък – издаване на уведомително писмо за започване 

на проекта и възлагателно писмо от Възложителя, след като е приет и одобрен работния проект; 

предаване на работната програма на строителя; провеждане на работна среща с всички 

участници в строителството; упражняване на строителен надзор (включващ откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; заверка на заповедна книга; 

контролиране изготвянето и подписването на всички актове и протоколи по време на 

строителството; контрол на строителните продукти; представяне на ежемесечни отчети; 

свикване на участниците в строителството, подписване и евентуално изготвяне на списък със 

забележки при издаването на акт за установяване годността за приемане на строежа; 

упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве; изготвяне на протокол за 
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отстранените забележки; изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл. 168, ал. 

6 от ЗУТ); изготвяне на технически паспорт на строежа; внасяне на окончателния доклад и 

техническия паспорт; свикване на приемателна комисия; подписване на Протокол 16; издаване 

на разрешение за ползване; издаване на финален окончателен доклад.  

Представено е следното разпределение на дейностите във времето – подготвителни 

дейности; упражняване на строителен надзор (всички дейности от откриване на строителната 

площадка до подписване на Протокол 15 и изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, 

ал. 6 от ЗУТ); изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве; изготвяне на 

технически паспорт и издаване на разрешение за ползване (последен етап, който завършва с 

финален отчет). 

Представена е принципна схема за организация дейността на дружеството, обосноваваща 

наличието на бърза и адекватна комуникация, гарантираща качествен краен резултат. 

Участникът е декларирал, че всички помещения, оборудване и обзавеждане, които ще използва, 

ще бъдат за негова сметка; наличната документация  ще бъде предоставена от Възложителя, а 

приемането на изпълнените услуги ще се удостоверява чрез приемо-предавателен протокол. 

Изброено е приложимото законодателство,  което ще се спазва при изпълнение на дейностите – 

на ниво Европейски съюз, на национално ниво (закони и подзаконова нормативна уредба), 

приложими стандарти или техни еквиваленти. 

Приложен е линеен график за изпълнение. Той включва следните дейности: 

 Строителен надзор, включително изпълняване на функциите на КБЗ – описана 

продължителност: от подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура до 

издаване на Разрешение за ползване (съответно до подписване на Констативен акт за 

установяване годността за ползване на строежа – за функциите на КБЗ). За изпълнението на 

дейността са посочени експерт по част „Пътна“ и експерт КБЗ (с постоянна заетост), и експерт 

по част „Геодезия“ (с непостоянна заетост); 

 Актуализиран/нов технически паспорт и изготвяне на окончателен доклад – 

посочената продължителност е 7 календарни дни, считано от подписване на Констативен акт за 

установяване годността за ползване на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. За изпълнението 

на дейността са посочени експерт по част „Пътна“ и експерт КБЗ (с постоянна заетост), и 

експерт по част „Геодезия“ (с непостоянна заетост); 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „ИКАР КОНСУЛТ“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата, на 

основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и 

мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

В Техническото предложение (Приложение № 3) участникът е предложил срок за 

изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежите и Технически паспорт по 

чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ  -  10 (десет) 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). 
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В графика за изпълнение на дейностите участникът е предложил срок за изготвяне на 

Технически паспорт и окончателен доклад от 7 (седем) календарни дни след подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Образец 15). 

Налице е несъответствие между предложения срок за изпълнение на посочените 

дейности в Техническото предложение и срока, посочен в линейния график. 

 В образеца на Техническото предложение  (Приложение № 3) като забележка изрично е 

посочено следното: „При изготвяне на своите предложения участниците следва 

задължително да се съобразят с посоченият в документацията за участие минимален и 

максимален срок за изпълнение на дейността по т.3.3. от това приложение. Участникът 

предлага срок за изпълнение на дейността по т. 3.3. като цяло число в календарни дни. Ще 

бъдат отстранени предложения, в които сроковете за изпълнение са предложени в различна 

мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложеният срок за 

изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при 

изчисление и/или предложеният срок за изпълнение е по-кратък от посочения минимален и/или 

превишава посочения максимален срок за изпълнение на тази дейност от поръчката.“ 

Същото условие е регламентирано и на стр. 29 от документацията за участие и на стр. 4 от 

Приложение № 9 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

Така констатираните пороци в Техническото предложение и в линейния календарен 

график, част от техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от 

комисията, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията при 

необходимост може да изисква допълнителни разяснения за данни, като тази възможност не 

може да се използва за промяна на техническото предложение и това би довело до нарушаване 

забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на 

участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на 

Възложителя, като не е възможно да се поиска допълнително представяне на ново техническо 

предложение и/или нов календарен график, тъй като тази предвидена законова възможност не 

може да се използва за промяна на техническото предложение. Представеното техническо 

предложение на участника и представения график за изпълнение на дейностите към него, не 

отговарят на изискванията на Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“.  

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 179/21.03.2018 

г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него 

условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали 

задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане 

на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да ги 

прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 
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условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. Цитираните правни 

норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се явява 

„неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки. 
 

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на 

конкуренцията и Върховния административен съд като висш правораздавателен орган, примери 

за която са: влязло в сила Решение на КЗК - № 621 от дата 14.05.2014 г. по преписка № КЗК-

447/448/2014 г.; Решение № 1331 от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка вх. № КЗК-1037/2014 г. и 

Решение № 1124 от 02.02.2015 г. по адм. д. № 14119/2014 на Върховния административен съд.  

 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ИКАР 

КОНСУЛТ“ АД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

4.Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще 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). 

2. В Приложение № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „г“ от ППЗОП – деклариран срок на валидност на офертата от 8 (осем) месеца, който 

надвишава минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към 

настоящата обществена поръчка. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. За изпълнение на поръчката е предложен следния екип – 7 експерти: Ръководител 

проект; специалист пътна част; специалист ВиК; специалист електро част; геодезист; 

специалист пожарна безопасност; специалист ЗБУТ; помощен персонал 

3.2. В таблична форма е представена обосновка на участника, която съдържа 

 Наименование на дейностите в обхвата на услугата – посочени са 14 дейности 

(осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; контрол върху 

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството по 

смисъла на Наредба № 3/2003 г.; контрол на изпълнение на строежите в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; 

контрол върху спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; контрол за 
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недопускане увреждане на трети лица и имоти; контрол по спазване изискванията по отношение 

годността за въвеждане на строежа в експлоатация; контрол при извършване изпитване и 

замерване от специализирани лаборатории, в т.ч. и при провеждане на 72-часови проби; 

контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ; контрол върху документирането на 

всички обстоятелства свързани със строежа; контрол за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация, постигането на проектните критерии и гаранционен период на цялото 

съоръжение; координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация; 

проверка и заверка на изготвената екзекутивна документация, по смисъла на чл. 175, ал. 1 от 

ЗУТ, включително до предаването й на органа, издал разрешението за строеж; изготвяне на 

окончателен доклад и технически паспорт и участие в работата на Приемателната комисия за 

строежа; други дейности, произтичащи от законови и подзаконови нормативни актове. 

 Технически параметри на дейностите в обхвата на услугата, които характеризират 

качественото изпълнение – срещу всяка дейност фигурират техническите параметри, 

изразяващи се в контрол и проверка при извършването на дейностите и изготвянето на 

съответните документи, като мониторинга, контролът и управлението са посочени за 

необходими за качествено изпълнение на строителството, гарантиране спазване на действащото 

законодателство и покриване изискванията на Възложителя. 

3.3. Представена е таблична форма със следното съдържание: 

 Наименование на дейностите и под-дейностите – включени са всички 14 дейности, 

изброени по-горе, като под-дейност на всяка от тях е: мониторинг, контрол и управление 

 Очаквани междинни резултати и обосновка – за всяка дейност и под-дейност са 

посочени междинните резултати и обосновка  

 Експерти и взаимоотношение – за всяка дейност и под-дейност са посочени следните 

експерти: експерти, изисквани от Възложителя и друг персонал на изпълнителя; и използван 

ресурс - за целите на офис: оборудване, обзавеждане, канцеларски материали и консумативи, 

компютърни системи, копирно, отпечатващо и сканиращо оборудване и софтуерни програми; за 

целите на площадката: транспортно средство, компютърна система, копирно, отпечатващо и 

сканиращо оборудване, софтуерни програми и контролен и измервателен инструментариум и 

оборудване. 

3.4. Представени са следните схеми: 

 Индикативна схема за комуникация между участниците 

 Схема на взаимодействие между съответните страни по проекта в съответствие с 

технологична таблица № 1 

 Структурна схема на персонала и тяхната йерархичност и взаимоотношения в 

съответствие с технологична таблица № 1 

 Представена е таблица, която включва:  

- Лица и страни: посочени са ключовите експерти, изисквани от Възложителя и 

друг персонал на участника 

- Задачи и отговорности на експертите и взаимодействия между персонала на 

изпълнителя – за ключовите експерти (участва в изпълнението на дейностите и под-дейностите, 

описани в таблица № 1, които подробно са отразени в Графика и в Методологията, при 

необходимост подпомагани и от друг персонал) и за другия персонал на участника (свързан 

пряко с изпълнение на поръчката – участва в изпълнението на всички дейности и под-дейности, 

посочени в таблица № 1 и изпълнява нареждания на ключовите експерти; несвързан пряко с 

поръчката – осъществява управлението, администрирането и осчетоводяването – офис 
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персонал; друг персонал – офис, инженерен и технически персонал, както и експерти и 

специалисти, които изпълняват възложените им задължения и подпомагат съответните 

специалисти, когато е приложимо и необходимо. 

3.5. Представена е таблица със следното съдържание: 

 Наименование на задължителните елементи – съдържа пет етапа (планиране, 

изпълнение, контролиране, управление, приключване); всеки етап е разбит на под-етапи, 

дейности, допълнително дефинирани от участника дейности, общи мерки, методи на контрол и 

управление на рисковете.  

 Човешки ресурс – за етапите на планиране, изпълнение, управление и приключване 

са посочени Ръководител екип и експерти, като същите ще бъдат подпомагани и от друг 

персонал на изпълнителя; а за етапа на контролирането е посочено, че ще участват експерти от 

№ 1 до № 14 включително, като същите ще бъдат подпомагани и от друг персонал на 

изпълнителя. 

 Календарни дни – срещу всеки етап, под-етап, дейност, допълнително дефинирана 

дейност, общи мерки, методи на контрол и управление на рисковете са записани брой 

календарни дни. 

 

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в 

предложението за изпълнение на поръчката, комисията предлага на Възложителя 

участникът „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, 

основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно: 

Фактическо основание и мотиви за отстраняване: 

В предложението за изпълнение на поръчката на участника липсва ясно структуриране и 

номериране на съдържанието, от което комисията да направи ясен извод за наличието на 

задължителните елементи, изисквани от Възложителя. Важно е да се има предвид, че е извън 

правомощията на комисията да възприема, посочва и тълкува дали даден елемент от 

предложението на участника е съответния задължителен елемент, изискан в документацията 

към обществената поръчка. Възложителят е поставил съответните елементи и/или съдържание 

като изискване, отправено към участниците, т.е. те да ги посочат и разработят, а не комисията 

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

Независимо от горното, комисията подробно се запозна със съдържанието и достигна до 

следните изводи и констатации:  

Представената таблица от стр. 17 до стр. 20 (същата не е номерирана от участника, 

номерацията на страниците е до 16, комисията посочва тези страници като логична 

последователност на изложението), от предложението на участника не съответства на формата 

за линеен график (комисията сама стига до извода, че същата представлява график, тъй като не 

е посочено какво представлява въпросната таблица и понеже това е единственият елемент от 

изложението, който съдържа брой календарни дни).  

Съгласно Раздел IV. Съдържание на офертата, т. 5. Изисквания към съдържанието на 

предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП (стр. 28-29) от 
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документацията за участие, участниците следва да представят линеен график за изпълнение 

на дейностите: „Участниците следва да разработят и представят график, изготвен 

съобразно Техническото им 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.“ В Приложение № 

3 – Техническо предложение, като неразделна част от предложението е записано: 

„…2.2.Линеен график за изпълнение на дейностите“. 

По своята същност календарният план е технолого-организационен модел на определен 

проект, в който всички дейности са взаимообвързани, изпълняват се в строга технологична 

последователност и в определени срокове. Линейният календарен план се състои от две части: 

таблична и графична, като в графичната част съответния вид дейност се изобразява с 

хоризонтална отсечка (по абсцисата се нанася времетраенето, а по  ординатата – съответната 

дейност – диаграми на Гант или еквивалентна форма). Основната цел е нагледност на 

продължителността, взаимообвързаността и логическата последователност на отделните 

дейности. Липсата на графична част в предложението на участника по тази част води до 

невъзможност за комисията да направи преценка дали е налице съответстващо разпределение 

на времето между различните процеси, логичната взаимообвързаност и времетраене на 

изискващите се процедури, съответстващо на действащата нормативна уредба. Простото 

посочване на продължителност в календарни дни, без регламентирано начало и край, не дава на 

комисията никаква информация относно това дали участникът е съобразил графика си с 

техническото предложение и спецификацията, както и да провери дали са спазени минималните 

и максималните дефинирани от Възложителя срокове за извършване на определени дейности. 

Дори да се приеме, че е налице график, съдържащ изискуемите елементи (като видовете 

дейности, продължителността в дни и необходимата работна сила за всеки процес), налице са 

редица несъответствия/противоречия с изложението на участника в предложението за 

изпълнение на поръчката, като: 

 Посочените дейности в съответните етапи и под-етапи са ДЕЙНОСТ № 1  - 

изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 

(5) от ЗУТ на обектите от обхвата на обществената поръчка и ДЕЙНОСТ № 2 – 

упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически 

паспорт за гарантиране законосъобразно изпълнение на строителните работи и разрешаване 

на ползването. Посочената Дейност № 1 не е част от предмета на поръчката и 

изискванията на Техническата спецификация - изготвянето на оценка на съответствието 

на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) от ЗУТ на обектите от обхвата на 

обществената поръчка не съответства на настоящата обществена поръчка и изискванията на 

Възложителя. 

 За всеки от етапите са посочени и дейности, допълнително дефинирани от 

участника: „ДЕЙНОСТИ от № 2.1. до № 2.7. включително, описани в Технологията на 

изпълнение от настоящото техническо предложение“. Никъде в предложението на 

участника няма разработена ясно дефинирана част Технология на изпълнение, нито пък 

някъде са посочени и дефинирани ДЕЙНОСТИ от № 2.1. до № 2.7. 
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 За дейностите от етапа на контролиране на изпълнението, в графа човешки ресурс е 

посочено: „ще участват съответните експерти от № 1 до № 14 включително…“. Налице е 

несъответствие/противоречие между отделните елементи на предложението. В началото на 

предложението за изпълнение на поръчката, участникът е декларирал, че ще използва екип от 7 

броя експерти - Ръководител проект; специалист пътна част; специалист ВиК; специалист 

електро част; геодезист; специалист пожарна безопасност; специалист ЗБУТ; помощен 

персонал. Никъде в техническото предложение не са посочени 14 броя експерти и не става ясно 

кои членове от екипа си е имал предвид участникът. 

 За всички етапи са посочени общи мерки: „прилагане и контролиране на ресурсите и 

осъществяване на мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, описани в Методологията“. Никъде 

в предложението на участника няма обособена и дефинирана част Методология, 

следователно комисията не може да прецени кои са съответните мерки и дали са 

приложими към настоящата поръчка, тъй като участникът е направил препратка към 

несъществуваща част от предложението си.  

 В схемата на взаимодействие между страните по проекта и в структурната схема на 

персонала и тяхната йерархичност и взаимоотношение е описано, че са в съответствие с 

Технологична таблица № 1, като следва да се четат като едно и цяло и неделимо с нея. Никъде 

в предложението на участника няма посочена обособена Технологична таблица № 1. 

Комисията не може да установи дали се касае за първата по ред таблица в изложението, 

доколкото не е в правомощията й да тълкува какво е имал предвид участника, 

следователно счита, че е направена препратка към несъществуваща част от 

предложението за изпълнение на поръчката на участника. 

На стр. 29 от документацията за участие е указано следното: „Преди да премине към 

оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на 

техническите спецификации и на изискванията на възложителя и дали обезпечават 

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Проверяват се 

представените от участниците разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и графика за изпълнение на дейностите. На 

този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на 

изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта и/или са 

представили „неподходяща оферта“ и/или се установи несъответствие и/или разминаване 

и/или противоречие между отделните елементи на техническото предложение.“ 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така и в 

тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. Така 

констатираните пороци в Техническото предложение и в линейния календарен график, част от 

техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като 

съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията при необходимост може да изисква 

допълнителни разяснения за данни, като тази възможност не може да се използва за промяна на 

техническото предложение и това би довело до нарушаване забраната за представяне на 
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допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не 

е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, като не е възможно да се 

поиска допълнително представяне на ново техническо предложение и/или нов календарен 

график, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на 

техническото предложение. Представеното техническо предложение на участника и 

представения график за изпълнение на дейностите към него, не отговарят на изискванията на 

Възложителя за представяне на офертата. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“.  

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 179/21.03.2018 

г. на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и документацията за 

възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него 

условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали 

задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане 

на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на Възложителя и да ги 

прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените 

условия“, а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря“. Цитираните правни 

норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши 

преценка при констатирано нарушение на изискванията на Възложителя дали да отстрани 

участника, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.  

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се явява 

„неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки. 
 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „БУЛ 

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.  

 

5.Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“  

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът ще 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  10 (десет) 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). 
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2. В Приложение № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „г“ от ППЗОП – деклариран срок на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, който 

съответства на минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към 

настоящата обществена поръчка. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Концепция 

3.1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка – посочен е предметът на 

обществената поръчка, обхватът на обекта, при изпълнението на който ще се осъществява 

независим строителен надзор и неговата категория. 

3.1.2. Отговорности при изпълнение на услугата – участникът е декларирал наличие 

на екип, отговарящ на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, който ще спазва изискванията на 

чл. 168 от ЗУТ и пълния му обхват от отговорности. 

3.1.3. Задължения на Изпълнителя в хода на изпълнение на услугата – дефинирани 

са вменените от Възложителя в Техническата спецификация задължения при осъществяването 

на консултантската услуга. 

3.1.4. Нормативна уредба – цитирани са нормативните актове, приложими към 

предмета на настоящата обществена, поръчка, чиито изисквания участникът ще спазва при 

изпълнението на дейностите 

3.1.5. Цел на проекта – дефинирана е целта на проекта, който ще бъде изпълняван и 

очакваните резултати от реализирането му.  

3.2. Организация на работата на екипа от експерти 

3.2.1. Мерки за организиране на експертния екип 

 Мобилизиране – организиране на първоначална среща след подписване на 

договора за запознаване на екипа с всички детайли, свързани с предмета на поръчката и 

предоставената информация от Възложителя; 

 Делегиране на права и отговорности – в самото начало на работата на екипа 

ще бъдат уточнени въпроси, като функции, задължения и отговорности на неговите членове 

 Текущо информиране – запознаване с всички актуални изменения в 

нормативните документи, свързани с предмета на поръчката, както и система за управление на 

качеството, Договора и други документи, приложими по време на изпълнение на обекта. 

Експертът юрист със съдействието на Ръководителя на екипа ще изготвят списък с 

приложимите нормативни документи. Членовете на екипа ще бъдат запознати със системата за 

управление на качеството, а на Ръководителя ще бъде предоставен скелетът, по който ще се 

осъществява управлението и изпълнението на задачите.  

 Активно управление на работните процеси – експертите ще бъдат запознати и 

ще прилагат плана за организация на работата и контрола на дейностите, а при необходимост 

ще предлагат актуализация 

 Ефективен контрол – дефиниране на предварителния, последващ и текущ 

контрол по време на изпълнение на дейностите, осъществяван от страна на експертите върху 

изпълнителния персонал, както и цялостен контрол и мониторинг от страна на екипа за 

управление на проекта върху дейността на експертите 

 Активна комуникация – експертите ще бъдат запознати и ще използват 

комуникационни канали и процедури за документооборот с цел постигане на своевременно и 

качествено изпълнение на задачите; гарантирано е поддържането на близка връзка и 
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сътрудничество с Възложителя, местни и централни ведомства и експлоатационни дружества, 

свързани с изпълнението на проекта 

3.2.2. Механизми за организация на ангажираните експерти 

 Разделение на труда – предвидено е да се сформира екип за управление още в 

началото на изпълнението на договора. Ръководителят на екипа ще отговаря за навременното и 

качествено изпълнение на дейностите и спазване на изискванията на Възложителя, както и за 

комуникацията с неговия екип. Оперативното управление ще се извършва от експертен екип 

през целия период на осъществяването му. Ежеседмично ще се провеждат вътрешни срещи на 

екипа за дискутиране на проблеми, свързани със статуса на задачите, евентуални забавяния, 

пречки пред изпълнението и мерки за преодоляването им. Въз основа на уточнени план – 

графици по отделните задачи, текущо ще бъдат изготвяни индивидуални доклади от експертите. 

 Съгласуваност – основана на активно поддържане на организационните 

връзки и взаимоотношения между отделните екипи, участници в процеса, като механизмът на 

съгласуваност се състои в обвързване на изпълнението по темпове и време с оглед осигуряване 

на непрекъсната и равномерна заетост на всички изпълнители 

 Сътрудничество - обединяването на усилията на всички членове на екипа за 

изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, както и активното сътрудничество с 

представителите на Възложителя и на контролни органи, институции и експлоатационни 

дружества, оказва влияние върху повишаването на производителността на труда и оптимално 

реализиране на крайния резултат. 

3.2.3. Екип за изпълнение на консултантската услуга – предвиден е следния състав 

от ключови експерти: 

 Експерт 1 – Ръководител екип – инженер „Пътно строителство“ – планира, 

организира, контролира и координира в рамките на предоставените му правомощия дейност; 

осъществява непосредствено оперативно стопанско, техническо и административно 

ръководство; разчита проектна документация и планира повременно изпълнението на 

дейностите; изготвя заявки за доставки на необходимото оборудване и средства; осигурява 

условия за нормално протичане на работата; координира работата на отделните експерти; следи 

за съблюдаване мерките за безопасност на труда, пожарна безопасност и нарушаване на 

екологичните изисквания и незабавно отстранява допуснатите нарушения; участва при 

съставянето на актове и протоколи; следи за качественото изпълнение на обекта; отстранява 

допуснатите пропуски в съответствие с упражнявания авторски надзор и уведомява 

Възложителя за възникнали проблеми; изпълнява и други задачи, делегирани от другите 

участници в строителния процес; изготвя окончателен доклад за обекта с всички необходими 

документи за въвеждането му в експлоатация; изготвя технически паспорт на строежа. 

 Експерт 2 – инженер „Пътно строителство“ – следи изпълнението на СМР на 

проекта по част „Пътна“; проверява количествените сметки; съставя актове по Наредба № 3 от 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; проверява измервателни 

протоколи; проверява за изпълнение на нивелетни решения; проверява за изпълнение на 

напречните профили; следи за качеството на влаганите от строителя материали; присъства при 

лабораторни изпитвания на пътната конструкция; участва в периодични срещи по изпълнението 

на обекта; 

 Експерт 3 – инженер Геодезист – следи за изпълнението на проекта по част 

„Геодезия“; измерва дължините на изпълнените участъци; измерва проектните и теренните коти 

на участъците; следи за правилното изпълнение на заустванията; проверява количествени 
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сметки; съставя актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; участва в периодични срещи по изпълнението на обекта. 

 Експерт 4 – експерт „План за управление на строителните отпадъци“ – 

съблюдава за изпълнението на проекта по част „ПУСО“; организира и отговаря за изготвяне на 

мерки за опазване на околната среда и контрол на тяхното изпълнение; снабдява, изисква и 

контролира изпълнението на работите по отношение на опазване на околната среда; отговорен е 

за контрола върху безопасната и екологосъобразна работа с машини и оборудване; докладва за 

всички възникнали проблеми и взетите мерки на Ръководителя на екипа; участва в периодични 

срещи по изпълнението на обекта. 

 Експерт 5 – експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“ – следи за 

изпълнението на обекта по част „ПБЗ“; проверява всички графични и текстови документи, 

необходими за целите на проекта; проверява всяка ситуационна схема за разположението на 

всички необходими обезопасителни (забранителни и предупредителни табели, складови 

помещения и техника); проверява всяка схема за опасни места на строителната площадка; 

участва в периодични срещи по изпълнение на обекта. 

 Експерт 6 – инженер „Пътно строителство“ – експерт „Временна организация 

на движението“; „Организация и безопасност на движението“ – следи за изпълнението на 

проекта по част „Временна организация на движението“, Организация и безопасност на 

движението“; проверява актуализирани схеми и графици за постоянна и временна организация 

и безопасност на движението; участва в периодични срещи по изпълнението на обекта. 

 Експерт 7 – експерт „Пожарна безопасност“ – следи за изпълнение на проекта 

по част „Пожарна безопасност“; участва в периодични срещи по изпълнението на обекта. 

 Експерт 8 – Юрист – следи за законосъобразността на всички съставени 

документи в процеса на изпълнение на консултантската услуга 

3.2.4. Комуникация. Процес на съгласуване и координация на дейностите – 

участникът е посочил участниците в комуникационния процес на етапа на строителството 

(Възложител, строител, строителен надзор; представители на държавни институции, 

представителни на общински институции; представителни на граждански сдружения и 

обединения). При изпълнение на строителството ще бъде използван похватът „Планиране на 

комуникациите“, при който се извършват следните дейности: определяне нуждите на 

Възложителя, Изпълнителя и заинтересованите страни от информация и комуникации (кой от 

каква информация се нуждае, как ще я получи и от кого); разпространение на информацията 

(определяне на подходящи канали за информация); своевременно достигане на информацията 

до всички заинтересовани страни. 

Участникът предлага комуникацията с Възложителя и строителя да се провежда в 

следните няколко направления – провеждане на периодични срещи (за информиране на 

планираните действия и по повод представяне на резултатите от изпълнените етапи); 

официална писмена и неофициална кореспонденция, ежедневна устна комуникация.  

Предвидени са следните начини на комуникация: 

 Вербална комуникация – лице в лице и посредством мобилни разговори. Ще се 

използва при решаване на уточняващи въпроси от неофициален характер; при решаване на 

неотложни проблеми възникнали в хода на изпълнение – скъсани комуникационни връзки, 

аварии, открити археологически находки; злополуки; бедствия; проблеми с местното население. 

 Невербална комуникация – в официална и полуофициална форма. Официалната 

комуникация ще бъде водена в писмена форма, чрез писма изпратени по куриерска фирма до 
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официалните адреси на Възложителя и Изпълнителя. Полуофициалната комуникация ще е по 

електронна поща с предварителното съгласие на Възложителя. 

 Работни срещи по изпълнението на договора – ще бъдат провеждани два вида 

срещи – между Възложителя, Изпълнителя и трети за него страни; вътрешни срещи между 

членовете на екипа. Срещите ще се провеждат на базата на план, одобрен от Възложителя. 

Дневния ред предварително ще бъде изпращан, а резултатите от срещите ще се протоколират, 

като ще съдържат името на експерта, отговарящ за изпълнението на съответната задача и 

крайния срок за извършване на задачата. Вътрешните работни срещи ще се провеждат един път 

дневно при нормални обстоятелства и извънредно при необходимост. Ежемесечно ще бъдат 

съставяни индивидуални доклади от експертите. 

Участникът е изготвил комуникационна схема показваща начина на взаимодействие 

между Възложителя, Изпълнителя и всички заинтересовани страни. 

3.2.5. Планирани материално – технически ресурси за изпълнението на поръчката – 

предвидено е използването на следната материално – техническа база: уред за измерване на 

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

заснемане, текстообработване и ценообразуване, преносими компютри, копирна техника 

3.3. Таблица с ресурсно разпределение съгласно изискванията на Възложителя – в 

табличен вид участникът е описал за всички дейности от обхвата на поръчката следните 

обстоятелства: описание на начина на изпълнение на поръчката и разпределение на ресурсите; 

организация на работата на екипа от експерти и разпределение на отговорностите и дейностите 

между тях, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката; методите за 

осъществяване  на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

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

поръчката  

3.4. Актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.03.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, съгласно отговорностите на Консултанта по договора – 

описани са всички актове и протоколи, които ще бъдат съставяни за конкретния обект, 

случаите, при които се изготвят и лицата, които ги съставят и подписват.  

3.6. Линеен график за изпълнение на дейностите - изготвен е календарен график, в 

който са включени всички дейности в обхвата на поръчката, посочена е тяхната 

продължителност, начална и крайна дата, както и човешкия ресурс, необходим за изпълнение на 

дейностите. 

 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и съдържа 

всички задължителни елементи, изискващи се в документацията за обществената 

поръчка.  

Представената от участника организация за изпълнение съответства на предмета на 

поръчката и изискванията на Възложителя. Организацията на екипа, ангажиран с 

дейностите, включва точно посочване на задълженията на всеки един експерт, 

равномерно разпределение на отговорностите им, съобразено с професионалната им 

квалификация и позицията, която ще заемат. Обхванати са всички дейности, посочени в 

обявлението и Техническата спецификация, представен е начинът на изпълнение за целия 
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период от подписване на договора до изтичане на последния гаранционен срок на обекта, 

като са дефинирани и необходимите ресурси, видно от което е, че предложението отговаря 

на всички изисквания и тези на Възложителя и нормативната уредба. Предложението 

разглежда и координацията и съгласуването на предвидените за изпълнение дейности, 

както с Възложителя, така и с компетентни трети лица и страни, като предлага адекватна 

организация и комуникация в процеса на изпълнение, с оглед избраната от участника 

организация и методология на изпълнение. Описанието на взаимодействието на 

участниците в строителния процес дава ясна представа за действията, които ще се 

предприемат. Представената схема на взаимоотношенията, която включва и страни извън 

преките участници в строителния процес, е гаранция за умение за всеобхватен контрол и 

безпроблемно изпълнение. 

Разработеният линеен график за изпълнение на дейностите дава информация за 

времевата и технологична последователност на изпълнение на всички дейности при 

реализирането на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход за 

изпълнение, както и ресурсната обезпеченост – човешки ресурс. Графикът е изготвен в 

календарни дни и включва пълния обем работи, заложени от Възложителя. Налице е 

пълно съответствие в предложения срок за изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад, посочени в техническото предложение и в линейния график. При 

изготвяне на графика са съобразени сроковете с времето за извършване на нормативно 

регламентираните процедури, наблюдава се взаимовръзка между отделните процеси. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ 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 

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ да бъде допуснат до оценка на техническото 

предложение. 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните решения:  

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

1. Не допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник „СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД  

 Участник „ИКАР КОНСУЛТ“ АД  

 Участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
 

2. Допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните 

участници: 

 Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД  
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 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“  

 

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

16.40 часа на 30.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 05.06.2018 

г. от 11:00 часа. 

 

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

 

На 05.06.2018 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

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: 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

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 – Пц 50 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник, е 100 т. 

 

Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

А. Предлагана цена – Пц 

Показател „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: 
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Пц
min

 е минималната обща предложена цена; 

Пц
i
 е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 

С предложената методика се оценява разпределение на ресурсите и организация на 

екипа на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава 

възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на 

участниците. 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 

оценяване по скалата, посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с 

Техническите спецификации. 
 

В Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценяван качествен 

критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите 

в обхвата на поръчката: 

 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката:  

В техническото предложение участниците следва да представят разпределението на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; мерките за осигуряване на качеството; методите за 

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

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, 

която считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели 

и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за всяка 

от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и 

разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.  
 

 

Този показател получава максимум 50 т. по скалата за оценка, посочена по-долу. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се 

подлагат на анализ и се оценяват по следните показатели: 
 

 

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение 

на дейностите в обхвата на поръчката“ 

 Бр. 

точки 

– 50 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. 

30 т.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че e наличнo едно от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 

др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

40 т.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните 

50 т.  
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обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 

др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

 

         Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и минималните 

изисквания към съдържанието на този показател или ако липсва тази съставна част от 

техническото предложение следва да бъдат предложени за отстраняване. 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да 

се тълкуват, както следва: 

"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и 

на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в 

процедурата основания за отстраняване. Ако се констатира, че дадена оферта попада в 

обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща оферта“, същата се отстранява от 

участие в обществената поръчка. 

 

          Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническите 

предложения на участниците, както следва: 
 

1. Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 
 

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в Методиката 

за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“: 

№ Критерии 
Съответства 

Да/Не 
Мотиви  

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката“ 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

1 

Участникът е предложил организация 

на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

да 

С цел ефективно управление на 

дейностите, участникът ги е групирал в 

4 групи – подготвителни дейности, 

дейности по упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, 

дейности по въвеждане на обекта в 
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координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка.  

експлоатация, дейности във фаза 

гаранционни срокове.  

Участникът е предложил следния 

човешки ресурс за изпълнение на 

поръчката: ключови експерти 

(Ръководител екип, изпълняващ и 

функциите на Експерт част „Пътна“ и 

Координатор по безопасност и здраве, и 

експерт по част „Геодезия“); 

допълнителни експерти (заместник 

ръководител екип, експерт по част 

„Геология“, експерт „Пожарна 

безопасност“, експерт част „ПУСО“, 

експерт „Мениджър управление на 

качеството“, координатор, експерт 

„Контрол документация“); предвидени 

са поддържащи ресурси и помощен 

персонал. Представена е организация за 

мобилизация на екипа и за работата на 

експертите и е предложен метод за 

предварителен контрол върху 

дейностите на всеки експерт, за да се 

гарантира високо качество на 

управление на човешките ресурси. 

Чрез организационна схема са 

показани йерархичните връзки в екипа 

и начина на взаимодействие между 

участниците в строителството и 

заинтересованите страни.  

Посочени са начините за 

осъществяване на комуникация с 

Възложителя (чрез периодични срещи, 

резултатите от които ще бъдат 

протоколирани); взаимоотношенията с 

останалите участници в строителството 

(чрез установяване на канали за 

комуникация и обмен на информация) и 

с идентифицираните от участника за 

целите на изпълнение на конкретния 

обект външни страни (експлоатационни 

дружества, контролни органи, 

централни и териториални 

администрации и др.). Участникът е 

поел ангажимента, при съответното 

делегиране на правомощия от страна на 

Възложителя, да осъществява 

координационна функция между всички 

страни и участници в процеса, 

гарантирайки прозрачност и висока 
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степен на информираност чрез 

осигуряване на обратна връзка и 

поддържане на близки връзки с местни 

и централни институции. 

 Участникът е представил 

организация за осъществяване на 

контрол върху строителните материали 

и изделия и тяхното съответствие с 

техническите изисквания и проекта, 

която представлява план от редица 

последователни стъпки, изпълнението 

на които не би позволило отклонение на 

качеството на строителните продукти от 

изискванията или ще гарантира 

своевременна реакция при установяване 

на неотговарящи на спецификацията 

материали.  

Описани са дейностите, които 

подлежат на контрол и съгласуване и 

мерките за осъществяване на текущ 

контрол по време на строителството. 

Участникът предвижда 

разработването на план за осигуряване 

на качеството, който да съдържа 

работни инструкции, определящи 

правилата и отговорностите при 

изпълнението на съответните дейности, 

описание на необходимите процедури, 

действия и отговорници по контрола на 

качеството. Предложена е система за 

вътрешен контрол за съдържанието и 

качеството на документите, изготвяни в 

хода на изпълнение на поръчката, чрез 

проверката, регистрирането и 

съхраняването им в специално 

подготвен за целта виртуален облак с 

осигурен достъп на всички участници в 

строителството. 

 

2 

Участникът е представил описание на 

начина на изпълнение на поръчката.   

да 

Подходът за изпълнение на услугата на 

участника е базиран на: участието на 

добре организиран професионален 

екип; добра комуникация и 

сътрудничество с всички участници в 

строителството и с всички институции, 

имащи отношение към проекта; 

прилагане на вътрешна организация и 

качествен контрол, съобразен със 

спецификата на поръчката;прилагане 
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на добри практики от предишен 

релевантен опит, съблюдаване на 

регулаторните механизми на 

европейското и националното 

законодателство. Обърнато е внимание 

на необходимите входни ресурси, 

средства и оборудване за подкрепа на 

екипа при изпълнение на договора. 

Представен е начинът на изпълнение 

на поръчката (от стр. 55 до стр. 83). За 

четирите дефинирани от участника 

фази и за всяка една от дейностите, 

съгласно Техническата спецификация, 

са изброени съставляващите я под-

дейности и е посочен крайния резултат 

(напр.  фаза: Подготвителни дейности; 

дейности: запознаване със 

строителната площадка и нейните 

особености, мобилизация на 

експертния екип и създаване на 

система за техническо, финансово и 

качествено обезпечаване на нуждите 

на договора; организиране на начална 

среща между екипа по изпълнение и 

участниците в строителството; 

набиране на материали и документи по 

договора и запознаване с текущи 

промени; преглед на наличната 

документация; резултати: писмено 

становище до Възложителя относно 

прегледа на цялата налична 

документация; изготвен План за 

управление на качеството; изготвени и 

съгласуван Комуникационен план); 

(напр. фаза: дейности по въвеждане на 

обекта в експлоатация; дейности: 

изготвяне на технически паспорт; 

изготвяне на окончателен доклад; 

съдействие на Възложителя да 

регистрира искане за въвеждане на 

обекта в експлоатация; подготвяне на 

форма по тарифа 14; внасяне на 

искането на Възложителя с 

окончателния доклад за назначаване на 

Държавна приемателна комисия, 

участие в ДПК; подписване 

протоколите от заседанията на ДПК; 

резултати: изготвен технически 

паспорт; изготвен окончателен доклад; 
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изготвено искане за въвеждане на 

обекта в експлоатация; подписан 

Протокол образец 16 за строежа; 

издадено Разрешение за ползване 

В предложението на участника могат да се отчетат като налични следните, надграждащи 

минималните изисквания на Възложителя, обстоятелства:  

3 

За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна 

задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира 

обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно, т.е. има 

дефинирани начало и край и измерими 

резултати). 
 

не 

В Табл. 2 (стр. 16-38) е показано 

разпределението по експерти за всяка 

една дейност. Няма направена разбивка 

на ниво отделна задача и не може да се 

установи конкретния ангажимент на 

всеки един експерт, т.е. да се проследи 

еднозначно кой е отговорен за 

обособените задачи от дефинираните 

дейности, с ясно определими начало и 

край и измерими резултати. Напр. 

дейност Д.1.9.: Отговорност за 

подписване на всички актове и 

протоколи по време на 

строителството, необходими за 

оценка на строежите; отговорни 

експерти: Ръководител екип, експерт 

по част „Геодезия“, експерт част 

„Геология“, експерт част „Пожарна 

безопасност“, експерт част „ПУСО“; 

задължения: съдейства при 

съставянето и подписва актове и 

протоколи съгласно Наредба№3/2003 г. 

-  посочената дейност не е разбита на 

отделни задачи и не става ясно кой 

експерт за подписването на кои актове и 

протоколи ще е отговорен (според 

видовете СМР от проекта и 

професионалната компетентност на 

експерта по съответната част). Друг 

пример е дейност Д.5. – контролира 

чрез необходимите проверки, 

измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР 

на строежа, които на съответния 

етап от изпълнение на проекта се 

удостоверяват от строителя с акт. 

След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва 

акта; отговорни експерти: 

Ръководител екип, експерт част 

„Геодезия“, Заместник ръководител 

екип, експерт „Пожарна 

безопасност“, експерт „Мениджър 
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управление на качеството“, експерт 

„Контрол документация“. За дейността 

липсват ясно дефинирани задачи, а от 

посочените задължения не става ясно 

кое на кой от експертите е вменено 

(констатира извършените СМР, като 

подписва текущите протоколи и 

актове за количествата и 

стойностите им; извършва проверки за 

съответствие на доставените 

продукти с данните в представените 

сертификати и протоколи от 

изпитванията … и др.) 

4 

За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерти. 

 

да 

В табличен вид (от стр.16 до стр. 38) е 

представено разпределението на 

отговорностите и дейностите между 

експертите и дефиниране на 

необходимите ресурси при изпълнение 

на всяка една дейност. За всяка от 

четирите дефинирани от участника фази 

и за всички 25 дейности и поддейности, 

съгласно Техническата спецификация 

са посочени отговорните експерти, 

техните задължения и необходимите 

ресурси (напр. фаза: осъществяване на 

строителен надзор по време на 

строителството; дейност: 

координация на строителния процес до 

въвеждането на строежа в 

експлоатация, включително контрол на 

количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи с 

договора/ите за изпълнение на 

строителството, както и други 

дейности, предмет на договори; 

отговорни експерти: Ръководител екип, 

заместник ръководител екип; 

задължения: осигуряване на 

непрекъсната координация на 

строителния процес; координиране на 

екипа и дейностите при контрол на 

количествата и качеството; 

определяне на основните инструменти 

за вътрешна оценка; планиране на 

регулярни срещи и срещи при 

необходимост; на разположение на 

Възложителя за текущи консултации; 

координация на всички заинтересовани 
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страни; ресурси: протокол от среща, 

срещи с Възложител; срещи със 

заинтересовани страни; протоколи от 

срещи; доклад за надзор на обекта; 

изходящо писмо; договори с 

изпълнители на СМР; график на 

строителя; актуализиран график.) 

 

 

Видно от така представеното предложение  и съобразно изложените по-горе мотиви, 

комисията установи и единодушно реши, че предложението на участника попада в 

следната хипотеза, съгласно Методиката за оценка:   

„Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация при условие, че са налични едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти”. 

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението 

на участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД са налице условия за присъждане на оценка от 40 

точки (при предложение надграждащо минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от 

обстоятелствата, посочени в методиката, като основание за присъждане на оценката), 

поради което и определя тази оценка по Показател Тп – Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката. 

Тп = 40 ТОЧКИ 

 

 

2.Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ 
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След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложени в Методиката 

за оценка, комисията оцени участника, както следва: 

Оценка по показател  „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“: 

№ Критерии 
Съответства 

Да/Не 
Мотиви  

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката“ 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

1 

Участникът е предложил организация 

на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка.  

да 

Участникът е предвидил екип за 

изпълнение, съобразен с предмета на 

поръчката, от експерти, които са 

правоспособни физически лица с 

необходимия професионален опит и 

технически компетентности, 

отговарящи на изискванията на чл. 166, 

ал. 2 от ЗУТ. 

Участникът е предложил следния 

експертен състав за изпълнение на 

поръчката: Експерт 1 - Ръководител 

екип – инженер „Пътно строителство; 

Експерт 2 – инженер „Пътно 

строителство“; Експерт 3 – инженер 

„Геодезия“; Експерт 4 – „План за 

управление на строителните отпадъци“; 

Експерт 5 – „Здравословни и безопасни 

условия на труд“; Експерт 6 – 

„Временна организация на движението“ 

и „Организация и безопасност на 

движението“; Експерт 7 – „Пожарна 

безопасност“; Експерт 8 – Юрист.   

Определените експерти отговарят на 

необходимостта от съответни кадри в 

съответствие със спецификата на 

обекта, а вменените им отговорности са 

съобразени с професионалната им 

квалификация. Разпределението на 

труда между персонала, което 

осигурява за всеки специалист 

изпълнението на работни операции по 

сложност и тежест, съответстващи на 

неговата квалификация, създава 

обективни възможности за 

повишаването на производителността 

на труда. 

Ефективната организация на екипа 

от експерти е предвидено да се 
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осъществява чрез комбинация от мерки, 

включващи мобилизация, делегиране на 

права и отговорности, текущо 

информиране, активно управление на 

работните процеси, ефективен контрол 

и активна комуникация. Планираното 

осъществяване на предварителен, 

последващ и текущ контрол  върху 

изпълнението на дейностите и 

разработената система за управление на 

качеството са предпоставки за 

всеобхватен мониторинг върху всички 

процеси, гарантиращ своевременното и 

качествено изпълнение на поръчката.  

Участникът е предложил начини 

за комуникация с Възложителя и всички 

заинтересовани страни в няколко 

направления – вербална (лице в лице и 

чрез мобилни разговори) и невербална 

(официална и полуофициална). 

Предвидени са редовни и извънредни, 

при необходимост, работни срещи, 

както между членовете на екипа, така и 

между екипите на другите участници в 

строителството, резултатите от които 

ще се протоколират. Ще бъде използван 

похвата „Планиране на 

комуникациите“, включващ дейностите 

по определяне на нуждите на всички 

страни от комуникации, използване на 

подходящи канали за разпространение и 

своевременно достигане на 

информацията. 

Процесите по управление на 

комуникациите, предложени от 

участника, осигуряват навременното и 

адекватно генериране, събиране, 

разпространение, съхранение и 

унищожаване на информацията, като 

осъществяват критичната за успеха 

връзка между хора, идеи и данни. 

Идентифицирането на нуждата от 

информация и разпространяването й по 

подходящ начин, са важен фактор за 

успешното изпълнение на дейностите, 

като е отчетена пряката зависимост 

между добре организираната 

комуникация и навременното 

завършване на всеки етап от 
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изпълнението. Предложените няколко 

начина за комуникация са гаранция, че 

обменът на информация ще бъде 

своевременен и ефективен и ще осигури 

висока степен на информираност. Това 

е предпоставка за поддържане на 

оптимална координация за 

своевременна реакция и приключване 

на дейностите в срок и с необходимото 

качество. 

2 

Участникът е представил описание на 

начина на изпълнение на поръчката.   

да 

В табличен вид участникът е 

представил начина на изпълнение на 

всяка една от дейностите в обхвата на 

поръчката, съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя (общо 

27 дейности). Всяка дейност е 

обезпечена с необходимите ресурси, 

средства и оборудване. Подходът на 

участника се основава на ангажирането 

на опитен професионален екип, 

доброто познаване и умение за работа 

с актуалната приложима нормативна 

уредба, поддържането на активна 

комуникация вътре в екипа и с другите 

заинтересовани страни и прилагане на 

механизми за планиране и превантивен 

контрол върху изпълнението на 

дейностите. Обхванат е целия цикъл на 

проекта – от подписването на договора 

до осъществяване на строителен 

надзор до изтичане на последния 

гаранционен срок на обекта. 

В предложението на участника могат да се отчетат като налични следните, надграждащи 

минималните изисквания на Възложителя, обстоятелства:  

3 

За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна 

задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира 

обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно, т.е. има 

дефинирани начало и край и измерими 

резултати). 
 

не 

В Таблицата с ресурсно разпределение 

съгласно изискванията на Възложителя 

(от стр. 20 до стр. 45) е показано 

разпределението по експерти за всяка 

една дейност, съгласно Техническата 

спецификация. Не е направена разбивка 

на ниво отделна задача и не може да 

бъде установен конкретния ангажимент 

на всеки един от експертите, тоест да се 

проследи еднозначно кой е отговорен за 

обособените задачи от дефинираните 

дейности, с ясно определими начало и 

край и измерими резултати. 

Например дейност 1.7.3.: контролира 

чрез необходимите проверки, 
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измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР 

на строежа, които на съответния 

етап от изпълнение на проекта се 

удостоверяват от строителя с акт. 

След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва 

акта; отговорни експерти: 

Ръководител екип; инженер „Пътно 

строителство“; инженер „Геодезия“; 

експерт „ПУСО“; експерт 

„Здравословни и безопасни условия на 

труд“; експерт „ВОД“ и „ОБД“; 

експерт „Пожарна безопасност“; 

експерт юрист. За дейността липсват 

ясно дефинирани задачи, а тъй като са 

посочени всички експерти от екипа, не 

става ясно на кого от тях какви точно 

задължения са вменени (кой на какви 

видове СМР ще извършва проверки и 

измервания, така че да бъде проследим 

крайния резултат от извършената 

задача). Друг пример е дейност 1.6.8. – 

отговорност за подписване на всички 

актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за 

оценка на строежите, относно 

изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение съгласно 

Наредба №3/2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на 

строителството; отговорни експерти: 

Ръководител екип; инженер „Пътно 

строителство“; инженер „Геодезия“; 

експерт „ПУСО“; експерт 

„Здравословни и безопасни условия на 

труд“; експерт „ВОД“ и „ОБД“; 

експерт „Пожарна безопасност“; 

експерт юрист. Посочената дейност не 

е разбита на отделни задачи и не става 

ясно кой експерт за подписването на 

кои актове и протоколи ще е отговорен 

(според видовете СМР от проекта и 

професионалната компетентност на 

експерта по съответната част). 

4 

За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи със 

да 

В таблицата с ресурсно разпределение 

(стр. 20-45) за всяка от дейностите в 

обхвата на поръчката, са посочени 

задълженията на отговорните експерти  
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заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерти. 

 

и са дефинирани необходимите ресурси 

за изпълнението на всяка една дейност 

(напр.: дейност 1.6.3. – отговорност за 

изпълнението на строежите, 

съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 

1 и ал. 3 от ЗУТ; необходими 

материално – технически ресурси – уред 

за измерване на дължините, нивелир, 

уред за геодезическо заснемане, 

специализиран софтуер относно 

текстообработване, преносими 

компютри, копирна техника; отговорни 

експерти – Експерт 1 – Ръководител 

проект; Експерт 2 – инж. „Пътно 

строителство“; Експерт 3 – инж. 

„Геодезия“; Експерт 4 – „ПУСО“; 

Експерт 5 – „ЗБУТ“; Експерт 6 – 

„ВОД“ и „ОБД“; Експерт 7 – „ПБ“ и 

Експерт 8 - юрист;  методи за 

комуникация с Възложителя и други 

организационни аспекти: 

осъществяване на планирани контакти 

и комуникация със съответните 

заинтересовани страни – Възложител, 

Строител, Проектант, трети страни, 

компетентни органи; провеждане на 

планирани срещи, а при необходимост и 

на извънредни срещи със съответните 

заинтересовани страни; планирани, а 

при необходимост и извънредни 

посещения на обекта; оглед, замерване, 

съпоставяне и анализиране 

изпълнението на обекта с проектната 

документация и изискванията на 

Възложителя и действащото 

законодателство; изготвяне на 

доклади, становища, проект на писма и 

др., с цел запознаване, подпомагане и 

защитаване на Възложителя пред 

съответните заинтересовани страни.)  

 

Видно от така представеното предложение  и съобразно изложените по-горе мотиви, 

комисията установи и единодушно реши, че предложението на участника попада в 

следната хипотеза, съгласно Методиката за оценка:   

„Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  
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- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация при условие, че са налични едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти”. 

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението 

на участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ са налице условия за присъждане 

на оценка от 40 точки (при предложение надграждащо минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от 

обстоятелствата, посочени в методиката, като основание за присъждане на оценката), 

поради което и определя тази оценка по Показател Тп – Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката. 

Тп = 40 ТОЧКИ 

 

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

информация и направените констатации, комисията взе следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“  

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 08.06.2018 г. (петък) 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 ценовите предложения комисията 

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

мястото на отварянето“. 
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С посочените действия комисията приключи работата си на 05.06.2018 г. в 14:30 

часа. 

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

 

На 08.06.2018 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 ценовите предложения на допуснатите участници: 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техни упълномощени представители, 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 05.06.2018 г., чрез съобщение с изх. № 70 00 – 296 от 05.06.2018 

г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на настоящата поръчка на 

адрес: http://www.varshets.bg/competitions/suob6tenieotvarqnecenofertti.pdf . 

 

I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници 

Публичното заседание протече в следния ред: 

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

оценяване на параметрите на техническите предложения на участниците, както следва: 

 Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД - оценка по Показател Тп – Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката - Тп = 40 ТОЧКИ 

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ - оценка по Показател Тп – 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп = 40 ТОЧКИ 
 

2. Комисията констатира, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ са 

запечатани, непрозрачни, подписани, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им по 

реда на постъпване на офертите. 

 

1.Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 

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 21 900,00 

(словом: двадесет и една хиляди и деветстотин) лева без ДДС, съответно 26 280,00 (словом: 

двадесет и шест хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС.  

 
 

2.Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ 
 

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 20 500,00 

(словом: двадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС, съответно 24 600,00 (словом: двадесет 

и четири хиляди и шестстотин) лева с ДДС.  
 

http://www.varshets.bg/competitions/suob6tenieotvarqnecenofertti.pdf
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С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10:15 часа на 08.06.2018 г. Комисията реши да преустанови своята работа, 

като насрочи следващото заседание да се проведе на 25.06.2018 г. от 11:00 часа. 

 

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

 

На 25.06.2018 г. от 11.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работа в закрито заседание. 

 
 

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. 
 

1.Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ИКюИ 

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

като е спазил зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с 

думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

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

надхвърля посочената прогнозна 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. 
 
 

2.Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“. Участникът е попълнил дадения към 

документацията образец правилно, като е спазил зададената му форма. Налице е съответствие 

между цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

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

надхвърля посочената прогнозна 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 са допуснати две оферти (т.е. за съответния участник не може 

да бъде формирана средна цена от предложенията на другите участници), 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. 
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IV.Оценяване на ценовото предложение 

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

методиката за оценка, описан както следва: 

Предлагана цена – Пц 

Показател „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: 

Пц
min

 е минималната обща предложена цена; 

Пц
i
 е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

1.Участник „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 

 

Оценката на ценовия показател на участника е, както следва: 

 

Пц =  точки 

 

Пц
min

  - минималната обща предложена цена – 20 500,00 лв.; 

Пц
i
  - общата цена предложена от i-тия участник – 21 900,00 лв.; 

 

2.Участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ 

 

Оценката на ценовия показател на участника е, както следва: 
 

Пц =  точки 

 

Пц
min

  - минималната обща предложена цена – 20 500,00 лв.; 

Пц
i
  - общата цена предложена от i-тия участник – 20 500,00 лв.; 

 

 

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: 
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Показател – П 
Максимално 

възможен брой точки 

1. Предлагана цена – Пц 50 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник, е 100 т. 

 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участниците и резултатите представя по – долу: 

 

№ Участник 
Оценка по 

показател Пц 

Оценка по 

показател Тп 
 КО = Пц + Тп  

1 „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД 46,80 40 86,80 

2 
ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ 

ВЪРШЕЦ 2018“ 
50 40 90 

 
 

VI.Класиране 

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

техническите и ценовите предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия протокол и получените от участниците оценки, на 

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

ПЪРВО МЯСТО: участник ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018”, с 

Комплексна оценка 90 точки 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „ИКюИ КОНТРОЛ” ООД, с Комплексна оценка 86,80 

точки 

 

VII.Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участникът ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ 

в най-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 класирана 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 за осъществяване на 

независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с 

Решение № 179/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2018-0010, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР 
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на първо място, а именно: ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“, Оферта с вх. № 70 

00-179/16.04.2018 г., подадена в 15:09 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка 20 500,00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС, с 

комплексна оценка 90 точки. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 25.06.2018 г. в 12:30 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, офертите на участниците, Протокол № 1 и 

допълнително представените от участниците документи, 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. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - ……………(подпис)*.………….. 

 

 

 

Получих протокола на комисията на дата: 25.06.2018 г. 

                                                       

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

                                                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                                       Кмет на Община Вършец 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………(подпис)*.………….. 

                                  инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                 Кмет на Община Вършец 

 

Дата на утвърждаване: 26.06.2018 г. 
 

 

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

ЗЗЛД  


