
 

Утвърждавам: (подписано и подпечатано) 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. Веселин Нинов 

дата: 26.05.2017 г. 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на 

процедурата за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес, 02.05.2017 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на СИДП ДП - Шумен се проведе 

заседание на комисията, назначена със Заповед № 58/24.02.2017г., изменена със Заповед № 

125/31.03.2017г. на директора на СИДП ДП - Шумен, със задача: разглеждане, оценка и 

класиране на получените по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) 

оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Горски 

автомобилен път "Пирамидата" - трета степен - попадащ в териториалния обхват на ТП 

ДГС – Смядово“, с номер на Обявата 1-2017 от дата 01.02.2017 г., публикувана в Портала 

„Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9061078 от дата 01.02.2017 г., в следния състав: 

Председател: …(заличено) – гл. юрисконсулт в ЦУ на СИДП ДП - Шумен; 

Секретар: …(заличено) – ръководител на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП – 

Шумен; 

Членове: 1. …(заличено) – техник, строителство при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

                  2. инж. …(заличено) – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

                  3. адв. …(заличено) - обслужващ юрист в ЦУ на СИДП ДП – Шумен. 

На заседанието присъстват всички членове на Комисията, с което е налице необходимия 

кворум за приемане на валидни решения. 

Съобразно свое предходно заседание, обективирано в Протокол № 1, Комисията изиска 

допълнителни документи от следните участници: 

1. ДП „Транспортно строителство и възстановяване“; 

2. „Виа Конструкт Груп“ ЕООД; 

3. „Барин Алп“ ЕООД; 

4. „ЕИВ“ ЕООД; 

5. „Автомагистрали Черно море“ АД; 

6. „Пътища“ АД; 

7. „НСП-АТ“ ЕООД. 

Протоколът е изпратен до всички участници по електронен път. 

В указания от комисията законов срок допълнителни документи са представени от 

участниците: 

1. „Виа Конструкт Груп“ ЕООД; 

2. „Барин Алп“ ЕООД; 

3. „ЕИВ“ ЕООД; 

4. „Автомагистрали Черно море“ АД; 

5. „Пътища“ АД. 

Констатации и Решения на комисията за участници ДП „Транспортно 

строителство и възстановяване“ и „НСП-АТ“ ЕООД: 

 1. Участник № 1 - ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ не е 

представил допълнителни документи в указания от комисията срок. Съобразно направената 

констатация в Протокол № 1 участникът е посочил Коефициент на обща ликвидност, както 

следва: 2016 г. – 0,8231, 2015 г. – 0,8837, 2014 г. – 0,7450. Съобразно изискванията на 

Възложителя, посочени в обявата и документацията за обществената поръчка: „Участниците 

в обществената поръчка следва през последната финансова година да са постигнали 
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положително съотношение между определени активи и пасиви, а именно коефициента на 

обща ликвидност да е с положителна стойност на стойност над единица“. От 

декларираната от участника информация е видно, че коефициента на обща ликвидност през 

последната финансова година не е на стойност над единица. Във връзка с направените 

констатации и на основание чл. 107, т.2, б.„а“ от ЗОП настоящата комисия предлага участника 

да бъде отстранен от по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка. 

 2. Участник № 13 - „НСП-АТ“ ЕООД не е представил допълнителни документи в 

указания от комисията срок. Протоколът от участникът е получен от същия на 18.04.2017г. 

Предоставения от законодателя и комисията срок от пет работни дни изтича на 24.04.2017 г. 

До края на работното време на последният ден от предоставения срок в деловодството на 

възложителя не са постъпили допълнителни документи от участника. Във връзка с горното и 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП настоящата комисия предлага участника да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 1: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от по-

нататъшно участие в настоящата процедура Участник № 1 - ДП „Транспортно 

строителство и възстановяване“ и Участник № 13 - „НСП-АТ“ ЕООД, поради 

обстоятелството, че офертите на посочените участници не отговарят на предварително 

обявените условия на поръчката. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

Констатации и Решения на комисията за участници: „Виа Конструкт Груп“ ЕООД, 

„Барин Алп“ ЕООД, „ЕИВ“ ЕООД, „Автомагистрали Черно море“ АД, „Пътища“ АД: 

1.  Участник № 3 - „Виа Конструкт Груп“ ЕООД: Комисята подробоно е описала в 

Протокол № 1 констатираните несъответствия в офертата на участника. В указания от 

комисията срок участника е представил надлежно попълнен и подписан образец на 

ЕЕДОП – 1 бр. 

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в 

законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1 и ги присъединява към 

офертата на участника. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника и счита че със същите, в едно с представената първоначална оферта, 

участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие и го допуска до следващия етап на провежданата обществена 

поръчка.  

2. Участник № 5 - „Барин Алп“ ЕООД: Комисята подробоно е описала в Протокол № 1 

констатираните несъответствия в офертата на участника. В указания от комисията срок 

участника е представил надлежно попълнен и подписан образец на ЕЕДОП – 1 бр, 

заверено копие на годишен финансов отчет за 2016 г. 

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в 

законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1 и ги присъединява към 

офертата на участника. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника и счита че със същите, в едно с представената първоначална оферта, 

участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие и го допуска до следващия етап на провежданата обществена 

поръчка.  
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3. Участник № 6 - „ЕИВ“ ЕООД: Комисята подробоно е описала в Протокол № 1 

констатираните несъответствия в офертата на участника. В указания от комисията срок 

участника е представил Удостоверение № 1262/12.04.2017 г. 

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в 

законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1 и ги присъединява към 

офертата на участника. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника и счита че със същите, в едно с представената първоначална оферта, 

участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие и го допуска до следващия етап на провежданата обществена 

поръчка. 

4. Участник № 8 - „Автомагистрали Черно море“ АД: Комисята подробоно е описала в 

Протокол № 1 констатираните несъответствия в офертата на участника. В указания от 

комисията срок участника е представил надлежно попълнен и подписан образец на 

ЕЕДОП – 1 бр, Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх № С160029-

022-0043161/05.12.2016 г., придружено с копие от електронна поща на писмото, 

получено от НАП, подписано с валиден цифров подпис. 

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в 

законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1 и ги присъединява към 

офертата на участника. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника и счита че със същите, в едно с представената първоначална оферта, 

участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие и го допуска до следващия етап на провежданата обществена 

поръчка. Що се отнася до представените мерки за надеждност от участника, подробно 

посочени и описани в ЕЕДОП на същия комисията на основание чл. 56, ал. 4 от ЗОП излага 

следното становище: Участникът е представил мерки за надеждност, които обезпечават 

задълженията му. Настоящата комисия, счита че представените мерки за надеждност 

гарантират надеждността на участника, тъй като размерът на наложените обезпечения 

надвишава размерът на дължимата сума. Комисията приема, че участникът е представил 

достоверна и вярна информация, относима към момента на подаване на офертата. 

Отговорността за предоставяне на невярна и/или непълна информация е на участникът. 

Настоящата комисия работи и прави изводи съобразно представените от участника документи 

в офертата му. Във връзка с изложеното и на основание чл. 56, ал. 3 от ЗОП Комисията не 

отстранява участникът във връзка с представените от него мерки за надеждност и го допуска 

до следващия етап на провежданата обществена поръчка. 

5. Участник № 9 - „Пътища“ АД: Комисята подробоно е описала в Протокол № 1 

констатираните несъответствия в офертата на участника. В указания от комисията срок 

участника е представил Списък на представените документи, надлежно попълнен и 

подписан образец на ЕЕДОП – 1 бр, Удостоверение от Агенция 

„Пътнаинфраструктура“ и Референция за добро изпълнение от Община Шумен. 

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в 

законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1 и ги присъединява към 

офертата на участника. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника и счита че със същите, в едно с представената първоначална оферта, 

участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие и го допуска до следващия етап на провежданата обществена 

поръчка. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 2: 

 Kомисията допуска до следващия етап на провежданата обществена поръчка следните 

участници: Участник № 3 - „Виа Конструкт Груп“ ЕООД, Участник № 5 - „Барин Алп“ 

ЕООД, Участник № 6 - „ЕИВ“ ЕООД, Участник № 8 - „Автомагистрали Черно море“ АД 
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и Участник № 9 - „Пътища“ АД, поради обстоятелството, че във връзка с чл. 54, ал.9 от 

ППЗОП, в указания законов срок, същите са представили необходимите документи и е налице 

съответствие на офертите им с критериите за подбор. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценови предложения на 

допуснатите в настоящата процедура участници, съгласно отразеното в Протокол № 1 и 

настоящия протокол № 2: 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 2 - „ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД 

В представеният Образец №6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 29 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

Участникът е обособил етапи и последователност на изпълнение на поръчката. 

Разписани са планираните дейности за осигуряване на добро сътрудничество и координация 

на действията между Възложителя и Изпълнителя. Разгледана е планираната организация по 

доставката на материалите и методите на входящия контрол за мониторинга на качеството на 

материали, оборудване и други стоки на обекта. Представена е планираната последователност 

и взаимовръзка между отделните дейности, предмет на обществената поръчка. За всяка една 

от дейностите са представени – период на изпълнение, ресурси и мотиви за последователност. 

Направено е описание на периодите за одобрение и тествания. Разписани са мерки за 

вътрешен контрол за постигане качествено и невременно изпълнение на строителните 

процеси. Разгледани са мерки за организация на текущия контрол и организация на контрола 

на качеството. Представени са изисквания за качествено изграждане на обекта. В 

техническото предложение е представена организация на работата на строителния екип за 

постигане на качествено и навременно изпълнение на строителните процеси. Разгледани са 

следните похвати при изпълнението: управление на качеството, контрол върху качеството на 

извършените видова СМР (качество на труда), задължения на длъжностните лица за 

осигуряване на качеството на извършените СМР. Участникът е разписал начините за опазване 

на околната среда по време на изпълнение на договора. Разгледани са дейности за контрол на 

аспекти имащи отношение към околната среда. Направено е описание на видове СМР, 

предмет на настоящата поръчка. В техническото предложение е разписана стратегия за 

управление на критични точки – рискове. Разгледани са дефинираните от Възложителя 

критични ситуации, като са всяка една от тях е представено следното: аспекти на проявление 

и сфери на влияние, мерки за недопускане/предотвратяване на рисковата ситуация и мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на критичната точка. Участникът е разработил 

таблица показваща следната информация: идентификация и мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на критичната точка. Участникът е представил организация и 

подход за изпълнение на поръчката, като е разписал подход за изпълнение на поръчката като 

цяло. Разгледан е планирания ръководен състав, техническа обезпеченост и координацията на 

работната ръка. Представени са експертите за контрола на СМР и конкретните им задължения 

за отделните етапи на реализация на обществената поръчка, а именно: технически 

ръководител, експерт по безопасност и здраве, експерт по контрол на качеството, експерт по 

ЗБУТ, ръководител обекти и ръководител звена. Участникът е разписал планираната 

комуникация между участниците в процеса на строителство. Представени са мотиви за 
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взаимообвързаност на отделните видове СМР. Разгледани са начините за организация на 

дейностите с цел осигуряване на безопасна работа на обекта. 

Към техническото предложени е приложен линеен график за изпълнение, включващ 

дейностите от предмета на поръчката, като за всяка са посочени: мярка, количество,  брой 

работници, начален и краен ден за изпълнението на отделните работи, продължителност на 

всяка. В графика са предвидени  3 дни за неблагоприятни атмосферни условия. Приложена е 

диаграма на работната ръка. 

Проверката на Техническото предложение на Участник № 2 „Пътстрой – Варна“ 

ЕООД показа, че същото отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 

Разглеждане на Ценово предложение на Участник № 2 - „Пътстрой – Варна“ 

ЕООД: 

Установени са следните несъответствия между предложените от участника 

единични и общи цени за част от позициите съгласно представения от него Образец 7 : Ц 

Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е:  

№ 
Строително 

монтажни работи 

Ед.м

ярка 
К-во 

Предложена 

от 

участника 

Ед.цена 

(съгласно 

Образец 7 : 

Ц Е Н О В О    

П Р Е Д Л О 

Ж Е Н И Е) 

 Изчислена 

(реална) обща 

стойност 

 

Предложена 

от 

участника 

обща 

стойност 

(съгласно 

Образец 7 : 

Ц Е Н О В О    

П Р Е Д Л О 

Ж Е Н И Е) 

 Констатирана 

Разлика между 

предложената 

от участника 

цена и 

изчислената от 

комисията 

А 
Подготвителни 

работи 

2 

Изкоп в земни почви 

машинно /95% от 

30%/ 

м3 541,64    3,02 лв.  
         1 635,75 

лв.  

       1 635,69 

лв.  
     0,06 лв.  

5 

Подравняване и 

уплътняване на 

пътното платно 

м2 7184,68 0,91 лв.   

         6 538,06 

лв.  

 

       6 505,30 

лв.  

 

   32,76 лв.  

 

Г 

Направа на малки 

съоръжения тръбен 

водосток ∅800 

км.1+040 

      

4 

Доставка и полагане 

на бетон В15 за 

малки съоръжения 

вкл и кофражни 

работи 

м3 6,5 199,45 лв.     1 296,43 лв.    1 196,70 лв.     99,73 лв.  

5 

Доставка и полагане 

на армировка за 

малки съоръжения 

кг  395 1,60 лв.        632,00 лв.        576,00 лв.     56,00 лв.  

7 

Заскаляване при 

оттоците 

 

м3 

 

2,5 

 
36,27 лв.          90,68 лв.  

      

72,54 лв.  

   18,14 лв.  

 

Е 

Направа на малки 

съоръжениятръбен 

водосток ∅800 

км.0+110.00 

      

4 

Доставка и полагане 

на бетон В15 за 

малки съоръжения 

вкл и кофражни 

м3 6,5 199,45 лв.     1 296,43 лв.    1 196,70 лв.     99,73 лв.  
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работи 

5 

Доставка и полагане 

на армировка за 

малки съоръжения 

кг  395 1,60 лв.        632,00 лв.        576,00 лв.     56,00 лв.  

7 
Заскаляване при 

оттоците 

м3 

 

2,5 

 
36,27 лв.          90,68 лв.  

      

72,54 лв.  
   18,14 лв.  

 

 

Поради гореописаните несъответствия в предложените от участника общи стойности за 

част от позициите в КСС, Комисията не може да направи еднозначен извод за предложената 

обща цена за изпълнение на поръчката. Поради горното Комисията изпада в невъзможност да 

извърши правилна и коректна оценка по показател „Пц - Предлагана цена“ на Участник №2 

„Пътстрой – Варна“ ЕООД. Съгласно разпоредбите на чл. 104, ал. 5 от ЗОП при изискване на 

уточняваща информация от страна на комисията, получените „разяснения не могат да водят 

до промени в техническото и ценовото предложение“ на участника. За да бъде спазена 

горецитираната разпоредба от ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от 

ЗОП, Комисията предлага участникът за отстраняване от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 3: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 2 - „Пътстрой – Варна“ 

ЕООД, поради обстоятелството, че са допуснати несъответствия в ценовото предложение на 

участника, които не могат да бъдат отстранени съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК    

№ 3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 20 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В предложението на участника са обособени три етапа при изпълнение на дейностите, 

предмет на настоящата поръчка. Посочени са общи изисквания към строежите и изисквания 

към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, изисквания относно 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изисквания относно опазване на 

околната среда. Посочени са следните етапи при организиране на доставките: Поръчка за 

закупуване; Покана за представяне на оферти; Оценяване на офертите; Споразумение за 

доставка; Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с материалите за 

обекта. Разгледан е контрол на качеството, като е описана прилаганата от участника система 

за управление на качеството. Изброени са дейности, влизащи в обхвата на строителните 

работи. Посочени са общи нормативни изисквания при изпълнение на различните видове 

СМР. Предложена е технология на изпълнение на основните СМР . Представена е стратегия 

за управление на критичните точки. Изброени са аспекти на проявление, като за всеки са 

посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, мерки за недопускане/ 

предотвратяване настъпването; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на 
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критичната точка за всички идентифицирани от Възложителя критични точки. Представена е 

организация и подход за изпълнение на поръчката, като участникът предлага ключов 

персонал в следния състав: Ръководител на проект; Заместник ръководител на проект; 

Ръководител контрол на качеството; Специалисти по качество; Инженер Геодезист- 

Ръководител на геодезическо звено; Геодезическо звено; Технически ръководители; 

Координатор по безопасност и здраве, като за всеки са посочени необходима квалификация и 

опит, права и отговорности. Екипа специалисти включва и Обектово ПТО; Началник 

механизация; Отговорник централен приобектов склад. Представен е линеен график за 

изпълнение на СМР, включващ за дейностите от предмета на поръчката: мярка, количество, 

продължителност, начало и край, планирани ресурси (човешки и механизация); предвидени са 

2 дни за неблагоприятни атмосферни условия. Представена е и диаграма на работната ръка.  

Проверката на техническото предложение на Участник № 3 „Виа Конструкт 

груп“ ЕООД показа, че същото отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 4: 

 Комисията допуска до следващия етап на процедурата – оценка и класиране на 

офертите, Участник № 3 - „Виа Конструкт груп“ ЕООД. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК 

№4 „БАЛКАНСКИ“ ООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 35 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В техническата оферта са посочени дейности, които подлежат на изпълнение преди 

започване на строителството, обособени са етапи и последователност на извършване на СМР. 

Разписана е планираната организация и мобилизация на ресурсите. Представен е план за 

доставка на материали. Разгледани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и 

здраве при извършване на СМР. Представени са начините за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. Разработен е списък на отговорните лица за провеждане на 

контрол и координиране, като са разписани отговорности на следните лица: технически 

ръководител, бригадир на производствени звена, техническо ръководство на обекта и 

координатор по безопасност и здраве. В техническата оферта са разгледани методи за 

опазване на околната среда. Предложени са мерки за намаляване на влиянието с цел избягване 

и/или намаляване на влиянието на потенциалните екологични рискове. В Техническото 

предложение е разгледана технологията на  изпълнение на видове СМР, влизащи в обхвата на 

поръчката. Участника предлага да изпълни предвидените СМР с пет работни звена, 

сформиращи два екипа, като е описал състава на всяко от звената (механизация и бр. 

работници) и дейностите, които същото ще изпълнява. Екип 1 е предвидено да изпълнява 

подготвителни и пътни работи, а Екип 2 – СМР по изграждане на съоръженията. За всеки от 
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екипите е заложена съответната механизация, която участника планира да използва при 

реализация на строителството. 

Предвидените за изпълнение СМР са описани, като за всяка са посочени вид и 

количество; времетраене; начало и край; звено, ангажирано с изпълнението им; бр. работници 

и механизация. 

Констатирани са следните несъответствие между представеното от участника описание 

и приложения към техническата оферта линеен график: 

В описанието, за поз. „Почистване на трасето от храсти и пъни“ е посочена следната 

механизация: комбиниран багер, моторна резачка и транспортно средство. За съответната 

дейност в представеният линеен график не е предвидено транспортно средство. 

В описанието, за позиции „Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно 50%“ и 

„Изкоп за съоръжения в скални почви - машинно 50%“, за всеки от петте водостока, като 

планирана за използване механизация е посочен единствено комбиниран багер. За 

съответните дейности в представеният линеен график е предвидена следната механизация: 

комбиниран багер; транспортно средство. 

В описанието, за поз. „Б. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅500  

км.0+063/ дейности „Доставка и полагане на бетон В15 за малки съоръжения вкл. и кофражни 

работи“ и „Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения“ е посочено, че се 

изпълняват 2-ри и 8-ми ден. Съгласно представеният линеен график, горепосочените дейности 

се изпълняват на 4-ти и 8-ми ден. 

В описанието, за позиции „Направа на обратен насип зад малки съоръжения“ и 

„Заскаляване при оттоците“, за всеки от петте водостока е посочена следната механизация: 

комбиниран багер, трамбовка тип „Пета“ и транспортно средство. За съответните дейности в 

представеният линеен график не предвидено използването на трамбовка тип „Пета“, посочени 

са единствено комбиниран багер и транспортно средство. 

В описанието, за дейности Г „Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 

км.1+040.00“ и „Е. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 км.0+110.00“, за поз. 

„Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно 50%“ и поз. „Изкоп за съоръжения в скални 

почви - машинно 50%“ съответно са посочени следните количества -9,00 м3 и 9,00 м3. 

Количествата на съответните позиции в линейния график са: 10 м3 и 10 м3, които стойности 

съответстват на техническата спецификация и количествената сметка към образец № 7 

Ценово предложение от документацията за участие.  

Аналогично, за дейности Г „Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 

км.1+040.00“ и „Е. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 км.0+110.00“, за поз.  

„Доставка и полагане на бетон В15 за малки съоръжения вкл. и кофражни работи“ и поз. 

„Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения“ в записката са посочени количества 

съответно: 6 м3 и 360 кг., докато количествата на съответните позиции в линейния график са: 

6,5 м3 и 395 кг, които стойности съответстват на техническата спецификация и 

количествената сметка към образец № 7 Ценово предложение от документацията за участие.  

Техническото предложение на участника съдържа стратегия за управление на критични 

точки. Разгледани са дефинираните от Възложителя критични ситуации, като за всяка от тях 

са посочени аспекти на проявление и сфери на влияние; мерки за недопускане/ 

предотвратяване на рисковата ситуация; мерки за преодоляване на последиците при 

настъпване на критичната точка. В представените от участника организация и подход на 

изпълнение на поръчката, е направено описание на съществуващото положение на обекта и 

проектното решение. Участникът е представил организационна схема на дружеството. 

Определени са необходимите човекодни труд и мсм. механизация за изпълнението на 

предвиденото строителство. Изброена е и механизацията, която участника планира да 

използва при изпълнение на обекта, като същата включва и Трамбовка тип „Пета“- 2 бр., 

каквато липсва в представения Линеен график. В табличен вид е представена за всяка СМР 

следната информация: мярка и количество; брой работници; механизация; времетраене; 

начало и край. В представената таблица за дейност „Д. Направа на малки съоръжения тръбен 
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водосток ∅500 км.0+050.00“, за поз. 6 „Направа на обратен насип зад малки съоръжения“ и 

поз. 7 „Заскаляване при оттоците“ е посочено, че се изпълняват от 23-ти до 22-ри ден. Същите 

позиции, съгласно представения Линеен график е предвидено да се изпълняват от 23-ти до 23-

ти ден. 

В своето техническо предложение участника е разгледал координация, комуникация и 

управление на комуникационните процеси. Участника е предложил организационна структура 

и разпределение на предвидените от него човешки ресурси, като е определил следния екип за 

реализация на обекта: Ръководител на договора; Технически ръководител на обекта; 

Отговорник за контрола на качеството; Координатор по безопасност и здраве в 

строителството. Разписани са задълженията на посочените експерти. Направено е 

предложение за координация на работните звена.  

Предложена е  система за осигуряване на качеството. Описани са проверки, които 

участника планира да извършва при доставка на материалите. Посочено е, че дружествтото 

притежава и е въвело в действие интегрирана сертфицирана система за управление и контрол 

на качеството. Представен е График за доставка на основните материали.  

Участникът е представил линеен график за изпълнение на СМР, от който за всяка 

предвидена дейност са видни мярка, количество, продължителност, брой работници, 

механизация, начален и краен ден. Представена е и диаграма на работната ръка. В графика не 

са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. 

Проверката на предложението на участник Участник № 4 „Балкански“ ООД 

показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, а именно: 

➢ В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията, 

посочени в Раздел III.2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие, 

участниците следва да представят подробен Линеен график за видове СМР, като същият 

трябва да включва всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, 

включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. В настоящия случай липсва точно определен брой дни за неблагоприятни 

атмосферни условия в календарното планиране на обекта. Възложителя недвусмислено е 

изискал от всички участници да планират дни за лоши атмосферни условия с оглед на 

предмета на обществената поръчка, а именно горски пътища. 

➢ Видно от представения Линеен график за изпълнение на дейностите, при 

направата на петте малки съоръжения (тръбни водостоци) е предвидено доставката и полагане 

на бетон В15, вкл. кофражни работи и доставка и полагане на армировка за малки съоръжения 

да бъдат изпълнявани успоредно (в един и същи ден). Непосредствено след дейностите по 

полагане на бетон, кофраж и армировка (на следващия ден) е предвидена направата на 

обратен насип зад малки съоръжения. От така представената оферта не е изяснено по какъв 

начин участникът планира положения бетон за малките съоръжения да набере необходимата 

якост преди декофрирането му в рамките на един календарен ден. Съгласно посочените 

изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ на документацията за 

участие, участниците следва да представят Линейни графици, които да отразяват поетапност 

на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на изпълнение на 

обществената поръчка. В настоящият случай представеният линеен график не отразява 

правилна технология за изпълнение на малките съоръжения. Съгласно Наредба № 3 за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, чл. 9, ал. 2, бетонът се 

декофрира при спазване на следните минимални срокове: 1. за вертикален кофраж на 
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греди, колони и стени-2 дни; 2. за кофраж на плочи-8 дни; 3. за дъна на греди-10 дни. В 

настоящият случай, предложената от участника последователност на изпълнение на 

СМР за малки съоръжения (тръбни водостоци) не е съобразена с цитираното 

нормативно изискване. 

➢ Констатирани са следните несъответствия между представените от 

участника Линеен график и Предложение за изпълнение на поръчката: 

В описанието, за поз. „Почистване на трасето от храсти и пъни“ е посочена следната 

механизация: комбиниран багер, моторна резачка и транспортно средство. За съответната 

дейност в представеният линеен график не е предвидено транспортно средство. 

В описанието, за позиции „Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно 50%“ и 

„Изкоп за съоръжения в скални почви - машинно 50%“, за всеки от петте водостока, като 

планирана за използване механизация е посочен единствено комбиниран багер. За 

съответните дейности в представеният линеен график е предвидена следната механизация: 

комбиниран багер; транспортно средство.  

В описанието, за поз. „Б. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅500  

км.0+063/ дейности „Доставка и полагане на бетон В15 за малки съоръжения вкл. и кофражни 

работи“ и „Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения“ е посочено, че се 

изпълняват 2-ри и 8-ми ден. Съгласно представеният линеен график, горепосочените дейности 

се изпълняват на 4-ти и 8-ми ден. 

В описанието, за позиции „Направа на обратен насип зад малки съоръжения“ и 

„Заскаляване при оттоците“, за всеки от петте водостока е посочена следната механизация: 

комбиниран багер, трамбовка тип „Пета“ и транспортно средство. За съответните дейности в 

представеният линеен график не предвидено използването на трамбовка тип „Пета“, посочени 

са единствено комбиниран багер и транспортно средство. 

В описанието, за дейности Г „Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 

км.1+040.00“ и „Е. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 км.0+110.00“, за поз. 

„Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно 50%“ и поз. „Изкоп за съоръжения в скални 

почви - машинно 50%“ съответно са посочени следните количества -9,00 м3 и 9,00 м3. 

Количествата на съответните позиции в линейния график са: 10 м3 и 10 м3, които стойности 

съответстват на техническата спецификация и количествената сметка към образец № 7 

Ценово предложение от документацията за участие.  

Аналогично, за дейности Г „Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 

км.1+040.00“ и „Е. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅800 км.0+110.00“, за поз.  

„Доставка и полагане на бетон В15 за малки съоръжения вкл. и кофражни работи“ и поз. 

„Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения“ в записката са посочени количества 

съответно: 6 м3 и 360 кг., докато количествата на съответните позиции в линейния график са: 

6,5 м3 и 395 кг, които стойности съответстват на техническата спецификация и 

количествената сметка към образец № 7 Ценово предложение от документацията за участие.  

В изброената механизация, която участника планира да използва при изпълнение на 

обекта е включена Трамбовка тип „Пета“- 2 бр., каквато липсва в представения Линеен 

график. 

В табличен вид е представена за всяка СМР следната информация: мярка и количество; 

брой работници; механизация; времетраене; начало и край. В представената таблица за 

дейност „Д. Направа на малки съоръжения тръбен водосток ∅500 км.0+050.00“, за поз. 6 

„Направа на обратен насип зад малки съоръжения“ и поз. 7 „Заскаляване при оттоците“ е 

посочено, че се изпълняват от 23-ти до 22-ри ден. Същите позиции, съгласно представения 

Линеен график е предвидено да се изпълняват от 23-ти до 23-ти ден. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 

195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със следните 

мотиви: 



 

11 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя и ако се установи несъответствие между графика за 

изпълнение и описанието на който и да е от елементите Тп.1-3. В настоящият случай са 

констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя по отношение на 

обяснителната записка (Тп.1-3) и представения график за изпълнение, поради което 

Комисията предлага участник № 4 - „Балкански“ ООД за отстраняване от по-

нататъшно участие в процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 5: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 4 - „Балкански“ ООД, 

поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК    

№ 5 „БАРИН АЛП“ ЕООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 13 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В своето техническо предложение участника е обособил етапи и последователност на 

изпълнение на СМР. Представена е ресурсна таблица, в която е посочен следния ръководен 

персонал: Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Контрол по 

качеството; Геодезист; изпълнителски персонал: обособени са три бригади с по четирима 

комплексни работници; посочена е механизация. В представената ресурсната таблица като 

част от механизацията предвидена за използване при изпълнение на поръчката е посочена 

ръчна трамбовка, докато такава липсва в линейния график. Участникът е посочил видовете 

СМР, като за всеки в табличен вид (Таблица № 1) е представена следната информация: 

технология на изпълнение, организация на изпълнение, необходими ресурси- машини и 

работна ръка, както и лица отговарящи за изпълнение на СМР. Констатирани са следните 

несъответствия в предложените ресурси за изпълнение на част от дейностите между 

представената таблица № 1 и линейният график: 

В представената таблица за дейност 4 „Изкоп в скални почви машинно /70%/“ е 

посочено, че „за изпълнението е необходима изкопна техника- багери и булдозери“, като 

„основно се предвижда склания изкоп да излезе на рипер на булдозер“, но в линейния график 

за изпълнение на СМР, за посочената дейност не е предвидено използването на булдозер. 

В представената таблица за дейност 5 „Подравняване и уплътняване на пътното 

платно“ е предвидена следната механизация: Булдозер; Самосвали; Валяк, докато в линейния 

график за изпълнение на СМР посочените ресурси за същата дейност са: Булдозер, Бригада 1, 

Валяк (тоест липсват посочените самосвали).  
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В таблицата, за дейност 6 „Обратен насип с уплътняване“ е предвидена следната 

механизация: Булдозер; Самосвали; Валяк; Багер комбиниран, докато в линейния график за 

изпълнение на СМР посочените ресурси за същата дейност са: Багер комбиниран, Самосвали; 

Булдозер (тоест липсва посочения валяк).   

В таблица № 1 за дейност 7„Направа настилка от камък несортиран със заклинен 

трошен камък 0/100- /50%/, вкл. подготовка на основата и уплътняване“, в таблицата е 

посочено, че разстилането на трошения камък се извършва с багер, а в линейния график, не е 

предвиден багер за изпълнението на тази дейност. 

В таблица № 1 за дейност 8 „Направа настилка от несортиран камък 0/63- /50%/,“, в 

таблицата е посочено, че разстилането на трошения камък се извършва с багер, а в линейния 

график, не е предвиден багер за изпълнението на тази дейност. 

Предложена е стратегия за управление на критични точки. Разгледани са дефинираните 

от възложителя критични точки, за всяка са посочени фактори, аспекти на проявление и 

области и сфери на влияние; мерки за недопускане и преодоляване на риска. В техническото 

предложение са разгледани мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. В техническото предложение на участника е изброен следният персонал: 

Ръководен екип- Техническо ръководство и контрол на качеството, Контрол по безопасност и 

здраве; Изпълнителски екип- 12 броя пътни работници, както и необходимите машинисти. 

Изброена е механизацията, която участника планира да използва при изпълнение на 

предвидените СМР, като в списъка не е включен валяк, а съгласно линейния график такъв е 

предвидени за използване при изпълнението на част от СМР. 

Участникът е изброил резултатите, до които води внедрената от него система за 

планиране на материалите.  

Представен е Линеен график за изпълнение на СМР, от който за всяка дейност са видни 

продължителност; начален и краен ден; бригада; механизация. В графика не са предвидени 

конкретни дни за неблагоприятни атмосферни условия. Представена е диаграма на работната 

ръка. 

Проверката на предложението на участник Участник № 5 „БАРИН АЛП“ ЕООД 

показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, а именно: 

➢ В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията, 

посочени в Раздел III.2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие, 

участниците следва да представят подробен Линеен график за видове СМР, като същият 

трябва да включва всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, 

включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. В настоящия случай липсва точно определен брой дни за неблагоприятни 

атмосферни условия в календарното планиране на обекта. Възложителя недвусмислено е 

изискал от всички участници да планират дни за лоши атмосферни условия с оглед на 

предмета на обществената поръчка, а именно горски пътища. 

➢ Видно от представения Линеен график за изпълнение на дейностите, при 

направата на петте малки съоръжения (тръбни водостоци) е предвидено доставката и 

полагане на бетон В15, вкл. кофражни работи; доставка и полагане на армировка за малки 

съоръжения и направата на обратен насип зад малки съоръжения да бъдат изпълнени 

успоредно (в един и същи ден) в рамките на един ден. От така представената оферта не е 

изяснено по какъв начин участникът планира положения бетон за малките съоръжения да 

набере необходимата якост преди декофрирането му в рамките на един календарен ден. 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ на 
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документацията за участие, участниците следва да представят Линейни графици, които да 

отразяват поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване 

правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на 

изпълнение на обществената поръчка. В настоящият случай представеният линеен 

график не отразява правилна технология за изпълнение на малките съоръжения. 

Съгласно Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции, чл. 9, ал. 2, бетонът се декофрира при спазване на следните минимални 

срокове: 1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени-2 дни; 2. за кофраж на 

плочи-8 дни; 3. за дъна на греди-10 дни. В настоящият случай, предложената от 

участника последователност на изпълнение на СМР за малки съоръжения (тръбни 

водостоци) не е съобразена с цитираното нормативно изискване. 

➢ Констатирани са следните несъответствия между представените от 

участника Линеен график и Предложение за изпълнение на поръчката:  

• В представената ресурсната таблица като част от механизацията предвидена за 

използване при изпълнение на поръчката е посочена ръчна трамбовка, докато такава липсва в 

линейния график.  

• В представената таблица № 1 за дейност 4 „Изкоп в скални почви машинно 

/70%/“ е посочено, че „за изпълнението е необходима изкопна техника- багери и булдозери“, 

като „основно се предвижда склания изкоп да излезе на рипер на булдозер“, но в линейния 

график за изпълнение на СМР, за посочената дейност не е предвидено използването на 

булдозер. 

• В представената таблица №  1 за дейност 5 „Подравняване и уплътняване на 

пътното платно“ е предвидена следната механизация: Булдозер; Самосвали; Валяк, докато в 

линейния график за изпълнение на СМР посочените ресурси за същата дейност са: Булдозер, 

Бригада 1, Валяк (тоест липсват посочените самосвали). 

• В таблицата № 1, за дейност 6 „Обратен насип с уплътняване“ е предвидена 

следната механизация: Булдозер; Самосвали; Валяк; Багер комбиниран, докато в линейния 

график за изпълнение на СМР посочените ресурси за същата дейност са: Багер комбиниран, 

Самосвали; Булдозер (тоест липсва посочения валяк).   

• В таблица № 1 за дейност 7„Направа настилка от камък несортиран със 

заклинен трошен камък 0/100- /50%/, вкл. подготовка на основата и уплътняване“, в 

таблицата е посочено, че разстилането на трошения камък се извършва с багер, а в линейния 

график, не е предвиден багер за изпълнението на тази дейност. 

• В таблица № 1 за дейност 8 „Направа настилка от несортиран камък 0/63- 

/50%/“, в таблицата е посочено, че разстилането на трошения камък се извършва с багер, а в 

линейния график, не е предвиден багер за изпълнението на тази дейност. 

• В т. 3 „ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от 

предложениято на участника е изброена механизацията, която същия планира да използва 

при изпълнение на предвидените СМР, като в списъка не е включен валяк, а съгласно 

линейния график такъв е предвидени за използване при изпълнението на част от СМР. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 

195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със следните 

мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя и ако се установи несъответствие между графика за 

изпълнение и описанието на който и да е от елементите Тп.1-3. В настоящият случай са 
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констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя по отношение на 

обяснителната записка (Тп.1-3) и представения график за изпълнение, поради което 

Комисията предлага участник № 5 - „БАРИН АЛП“ ЕООД за отстраняване от по-

нататъшно участие в процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 6: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 5 - „БАРИН АЛП“ 

ЕООД, поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК   

№ 6 „ЕИВ“ ЕООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 30 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

 Участникът е обособил етапи и последователност на изпълнение на поръчката. В 

разписаната от участника организация, начин и последователност на изпълнение на 

предвижданите дейности са посочени общи положения; представена е организация на 

работното място; посочена е предвидената техника за изпълнение; описан е обхвата на 

контрола относно материалите; посочени са задължителни мероприятия по безопасност и 

здраве. В представеният линеен график, за част от дейностите е предвидено използването на 

пилотонабивач, а такъв липсва в изброената в записката техника.  

 Участникът планира експертния състав за изпълнение на строителството да е следния: 

Технически ръководител обект; Специалист- контрол на качеството; Специалист по ЗБУТ; 

посочени са следните допълнителни експерти-Инженер геодезист и Отговорник строителна 

механизация и транспорт. Предвидено е в изпълнението на строителството да участват два 

екипа: Екип 1- земни работи; Екип 2- изграждане на пътни съоръжения. За всеки от екипите е 

посочена съответната механизация и брой работници. В изброената механизация за екипите, 

липсват валяк и пилотонабивач, а използването на същите е предвидено съгласно 

представеният линеен гарфик. Разписани са задълженията на технически ръководител на 

обектите, специалист контрол на качеството и координатор по безопасност и здраве, както и 

на експерт- инженр- геодезист. Разпределение на изпълнителския състав по видове СМР е 

представено в табличен вид, като за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, вид бригада и 

механизация.  

Констатирани са следните пропуски и несъответствия между представената таблица, 

линейния график и останалата част от предложението: 

В таблицата е предвидено дейност „Доставка и монтаж на предпазна ограда тип 

N2W4 с височина стълб 2,5 м“ да се изпълнява от Екип 3, какъвто не е предвиден в част 

„Персонал и ангажирани лица“ от предложението на участника, където е посочено, че в 

изпълнението на строителството ще участват два екипа: Екип 1- земни работи; Екип 2- 

изграждане на пътни съоръжения.  
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В таблицата липсва дейност „Изкоп в скални почви машинно /70%/“, влизаща в обхвата 

на СМР, предмет на настоящата поръчка съгласно техническата спецификация и 

Количествената сметка към документацията за участие. 

В таблицата, за поз. „Обратен насип с уплътняване“ е посочена следната механизация: 

багер и валяк. За същата позиция в представения Линеен график е предвидено използването 

на булдозер и валяк. 

В таблицата, за поз. „Направа настилка от камък несортиран със заклинен трошен 

камък 0/100-/50%/, вкл. Подготовка на основата и уплътняване“ е посочена следната 

механизация: булдозер, миничелен товарач, валяк и самосвали. За същата позиция в 

представения Линеен график е предвидено използването на булдозер, валяк и самосвали. 

В таблицата, за поз. „Настилка от несортиран камък 0/63-/50%/“ е посочена следната 

механизация: булдозер, миничелен товарач, валяк и самосвали. За същата позиция в 

представения Линеен график е предвидено използването на булдозер, валяк и самосвали. 

В таблицата, за поз. „Полагане на тръби за водостоци Ø 500“ не е посочена 

механизация, а единствено работници, докато за същата позиция (за трите водостока) в 

представения Линеен график е предвидено използването на багер и работници. 

В таблицата, за поз. „Полагане на тръби за водостоци Ø 800“ е посочена следната 

механизация: товарен автомобил с кран, докато за същата позиция (за двата водостока) в 

представения Линеен график е предвидено използването на багер. 

В таблицата, за поз. „Доставка и полагане на бетон В15 за малки съоръжения вкл. и 

кофражни работи“ са посочени следните ресурси: бетоновоз и работници, докато за същата 

позиция (за всички малки съоръжения) в представения Линеен график е предвидено 

използването единствено на работници. 

В таблицата, за поз. „Направа на обратен насип за малки съоръжения“ са посочени 

следните ресурси: минитоварач и работници, докато за същата позиция (за всички малки 

съоръжения) в представения Линеен график е предвидено използването на валяк, 

минитоварач и работници. 

В таблицата за поз. „Доставка и монтаж на предпазна ограда тип N2W4 с височина на 

стълб до 2,5 м“ са посочени следните ресурси: пилотонабивач и работници, докато за същата 

позиция (за всички малки съоръжения) в представения Линеен график е предвидено 

използването на тов. автомобил, пилотонабивач и работници. 

 Представена е стратегия за управление на идентифицираните от Възложителя 

критични точки, като за всяка са посочени: мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е описал и 

други рискове, които биха могли да окажат въздействие върху изпълнението на Договора. 

Предложени са мерки за опазване на околната среда. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на СМР, от който за всяка 

предвидена дейност са видни продължителност, брой работници, механизация, начален и 

краен ден. Представена е и диаграма на работната ръка. В графика e предвиден 1 дeн за 

неблагоприятни атмосферни условия. 

Проверката на предложението на участник Участник № 6 „ЕИВ“ ЕООД показа, че 

същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в документацията за 

участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена поръчка, а именно: 

➢ Видно от представения Линеен график за изпълнение на дейностите, при 

направата на петте малки съоръжения (тръбни водостоци) е предвидено доставката и полагане 

на бетон В15, вкл. кофражни работи и доставка и полагане на армировка за малки съоръжения 

да бъдат изпълнявани успоредно (в един и същи ден). Непосредствено след дейностите по 

полагане на бетон, кофраж и армировка (на следващия ден) е предвидена направата на 

обратен насип зад малки съоръжения. От така представената оферта не е изяснено по какъв 

начин участникът планира положения бетон за малките съоръжения да набере необходимата 

якост преди декофрирането му в рамките на един календарен ден. Съгласно посочените 
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изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ на документацията за 

участие, участниците следва да представят Линейни графици, които да отразяват поетапност 

на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на изпълнение на 

обществената поръчка. В настоящият случай представеният линеен график не отразява 

правилна технология за изпълнение на малките съоръжения. Съгласно Наредба № 3 за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, чл. 9, ал. 2, бетонът се 

декофрира при спазване на следните минимални срокове: 1. за вертикален кофраж на 

греди, колони и стени-2 дни; 2. за кофраж на плочи-8 дни; 3. за дъна на греди-10 дни. В 

настоящият случай, предложената от участника последователност на изпълнение на 

СМР за малки съоръжения (тръбни водостоци) не е съобразена с цитираното 

нормативно изискване. 

➢ Констатирани са следните несъответствия между представените от 

участника Линеен график и Предложение за изпълнение на поръчката: 

В част „Организация на ресурсите избор на механизация“ от техническото 

предложение, в табличен вид е изброена техниката, с която участника предвижда да изпълни 

строително-монтажните работи, предмет на поръчката, като в същата не е включен 

пилотонабивач. В представеният линеен график, за част от дейностите е предвидено 

използването на такъв. 

В част „Организация на работа“ от техническото предложение е  изброена 

механизацията за всеки от двата екипа, които участникът планира да използва при изпълнение 

на строително-монтажните работи, като в същата липсват валяк и пилотонабивач, а 

използването на същите е предвидено съгласно представеният линеен гарфик. 

Участникът е представил в табличен вид, за всеки вид СМР следната информация: ед. 

мярка, вид бригада и механизация. Констатирани са следните пропуски и несъответствия 

между представената таблица, линейния график и останалата част от предложението: 

В таблицата е предвидено дейност „Доставка и монтаж на предпазна ограда тип 

N2W4 с височина стълб 2,5 м“ да се изпълнява от Екип 3, какъвто не е предвиден в част 

„Персонал и ангажирани лица“ от предложението на участника, където е посочено, че в 

изпълнението на строителството ще участват два екипа: Екип 1- земни работи; Екип 2- 

изграждане на пътни съоръжения.  

В таблицата липсва дейност „Изкоп в скални почви машинно /70%/“, влизаща в 

обхвата на СМР, предмет на настоящата поръчка съгласно техническата спецификация и 

Количествената сметка към документацията за участие. 

В таблицата, за поз. „Обратен насип с уплътняване“ е посочена следната механизация: 

багер и валяк. За същата позиция в представения Линеен график е предвидено използването 

на булдозер и валяк. 

В таблицата, за поз. „Направа настилка от камък несортиран със заклинен трошен 

камък 0/100-/50%/, вкл. Подготовка на основата и уплътняване“ е посочена следната 

механизация: булдозер, миничелен товарач, валяк и самосвали. За същата позиция в 

представения Линеен график е предвидено използването на булдозер, валяк и самосвали. 

В таблицата, за поз. „Настилка от несортиран камък 0/63-/50%/“ е посочена следната 

механизация: булдозер, миничелен товарач, валяк и самосвали. За същата позиция в 

представения Линеен график е предвидено използването на булдозер, валяк и самосвали. 

В таблицата, за поз. „Полагане на тръби за водостоци Ø 500“ не е посочена 

механизация, а единствено работници, докато за същата позиция (за трите водостока) в 

представения Линеен график е предвидено използването на багер и работници. 

В таблицата, за поз. „Полагане на тръби за водостоци Ø 800“ е посочена следната 

механизация: товарен автомобил с кран, докато за същата позиция (за двата водостока) в 

представения Линеен график е предвидено използването на багер. 
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В таблицата, за поз. „Доставка и полагане на бетон В15 за малки съоръжения вкл. и 

кофражни работи“ са посочени следните ресурси: бетоновоз и работници, докато за същата 

позиция (за всички малки съоръжения) в представения Линеен график е предвидено 

използването единствено на работници. 

В таблицата, за поз. „Направа на обратен насип за малки съоръжения“ са посочени 

следните ресурси: минитоварач и работници, докато за същата позиция (за всички малки 

съоръжения) в представения Линеен график е предвидено използването на валяк, 

минитоварач и работници. 

В таблицата за поз. „Доставка и монтаж на предпазна ограда тип N2W4 с височина на 

стълб до 2,5 м“ са посочени следните ресурси: пилотонабивач и работници, докато за същата 

позиция (за всички малки съоръжения) в представения Линеен график е предвидено 

използването на тов. автомобил, пилотонабивач и работници. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с 

чл. 195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със 

следните мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя и ако се установи несъответствие между графика за 

изпълнение и описанието на който и да е от елементите Тп.1-3. В настоящият случай са 

констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя по отношение на 

обяснителната записка (Тп.1-3) и представения график за изпълнение, поради което 

Комисията предлага участник  6 „ЕИВ“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно 

участие в процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от участника 

Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 7: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за  

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 6 - „ЕИВ“ ЕООД, 

поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

 УЧАСТНИК № 7 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 20 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В техническото предложение са обособени етапи и последователност на извършване на 

СМР. Предложен е подход за производство/ доставка на строителни продукти и материали. 

Описан е планираният от участника контрол на влаганите материали и изделия. Разгледани са 

мерки при изпълнението на строежа, касаещи опазването на околната среда. Предложена е 

технология за изпълнение на видовете СМР, предмет на настоящата поръчка. В табличен вид 

е представена последователност на работите и разпределението им във времето, като за всяка 
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СМР са посочени ед.мярка; количество; дневна производителност; начало на етапа в дни, 

считано от протокол обр. 2а; край на етапа в дни, считано от протокол обр. 2а; 

продължителност в дни; последователност; бригада. Посочени са нормативни изисквания и 

мерки за спазването им. Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя критични 

точки, като за всяка са посочени обхват и степен на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка; мерки за недопускане/ предотвратяване на критичната точка; мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на критичната точка. Участникът планира да 

използва следния ръководен екип за изпълнение на поръчката: Технически ръководител; 

Специалист- контрол на качеството; Специалист- длъжностно лице по безопасност и здраве; 

Бригадири. Направено е разпределение на задачите и отговорностите, като за всички експерти 

са посочени характеристики на изпълняваната работа; нормативни изисквания; отговорности; 

изисквания за заемане на длъжността; подчиненост; подчинени длъжности. Описана е 

вътрешнофирмената комуникация и начин на разпределение на задачите на членовете на 

екипа. Заложено е за изпълнение на поръчката да бъдат мобилизирани четири бригади, както 

следва: Бригада 1 „Съоръжения 1“; Бригада 2 „Съоръжения 2“; Бригада 3 „Съоръжения 3“ и 

Бригада 4 „Подготвителни работи“, като е посочено съответното разпределение на 

строителните дейности между същите. Представена е панираната за изпълнение на 

строителството механизация по видове, разпределена по дни в табличен вид. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на СМР, от който за всяка 

предвидена дейност са видни ед.мярка, количество, дневна производителност, бригада №, 

продължителност, брой работници, начален и краен ден. Представена е и диаграма на 

работната ръка. В графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия.  

Проверката на предложението на участник Участник № 7 „Пътинженерингстрой-

Т“ ЕАД показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, а именно: 

В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията, 

посочени в Раздел III.2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие, 

участниците следва да представят подробен Линеен график за видове СМР, като същият 

трябва да включва всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на 

поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при 

реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия. В настоящия случай липсва точно определен брой дни 

за неблагоприятни атмосферни условия в календарното планиране на обекта. Възложителя 

недвусмислено е изискал от всички участници да планират дни за лоши атмосферни условия 

с оглед на предмета на обществената поръчка, а именно горски пътища. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с 

чл. 195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със 

следните мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя. В настоящият случай са констатирани несъответствия с 

изискванията на Възложителя по отношение на представения график за изпълнение, 

поради което Комисията предлага участник  № 7 - „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  
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РЕШЕНИЕ № 8: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно  участие  в  процедурата  Участник  №  7 -   

„Пътинженерингстрой-Т“   ЕАД,  

 

поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА  

УЧАСТНИК № 8 „АВТОМАГИСТРАЛИ- ЧЕРНО МОРЕ“ АД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 30 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В техническото си предложение участника е обособил етапи и последователност на 

изпълнение на СМР. Разписан е подход за доставка на материали. Предложени са мерки за 

вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип; описана е интегрирана 

система за управление на качеството, притежавана от дружеството. Заложено е провеждане на 

постоянен лабораторен контрол за качеството на материалите, изделията и извършени СМР. 

Участника е идентифицирал ключови моменти в етапите на изпълнение. Посочени са 

дейностите и принципите, на които се основава организацията, която участника планира да 

създаде при изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка. Предложени са 

мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.  

Техническата оферта на участника съдържа предложение за технология на изпълнение на 

видове СМР, влизащи в предмета на поръчката. Предложението на участника съдържа 

Стратегия за управление на критичните точки, включваща идентифициране, анализ, оценка на 

критичните точки. За всяка от дефинираните от Възложителя критични точки, в табличен вид 

е систематизирана следната информация: причина за възникване; аспект на проявление и 

сфера на влияние; мерки за недопускане/ предотвратяване на рисковата ситуация; мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на критичната точка. Разписани са функциите и 

задачите на следните експерти , отговорни за контрола на изпълнение на СМР: технически 

ръководител; специалист контрол на качеството; специалист- длъжностно лице по 

безопасност и здраве. Разгледани са отношения и връзки на контрол между предлаганите от 

участника специалисти, както и с Възложителя и останалите участници в строителството. 

Предложена е организация на дейностите с цел осигуряване на безопасна работа на обекта.  

Представен е Линеен график за изпълнение на СМР разделен на две части: таблица, в 

която за всяка дейност са посочени мярка, количество, продължителност, начало и край, 

ресурси;  Линеен график -графична част, от който за всяка дейност са видни 

продължителност; начален и краен ден. В графика не са предвидени конкретни дни за 

неблагоприятни атмосферни условия. Представена е диаграма на работната ръка. 

Между двете части на линейния график са констатирани следните несъответствия: за 

дейност „В. Направа на малки съоръжения тръбен водосток Ø 500 км. 0+210/ поз. 3. 

Полагане на тръби за водостоци Ø 500“ в табличната част е посочено, че дейността ще се 

изпълнява от 2-ри до 3-ти ден; а в графичната част същата дейност е предвидено да се 

изпълни от 2-ри до 4-ти ден. 
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Констатирано е и несъответствие между линейният график и диаграмата на работната 

ръка, а именно: съгласно таблицата в ден 4 са ангажирани 14 работника, а в диаграмата на 

работната ръка за същия ден са предвидени 16 работника. 

Проверката на предложението на Участник № 8 „Автомагистрали- Черно море“ 

АД показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, а именно: 

➢ В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията, 

посочени в Раздел III.2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие, 

участниците следва да представят подробен Линеен график за видове СМР, като същият 

трябва да включва всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, 

включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. В настоящия случай липсва точно определен брой дни за неблагоприятни 

атмосферни условия в календарното планиране на обекта. Възложителя недвусмислено е 

изискал от всички участници да планират дни за лоши атмосферни условия с оглед на 

предмета на обществената поръчка, а именно горски пътища. 

➢ Видно от представения Линеен график за изпълнение на дейностите, при 

направата на малки съоръжения (тръбни водостоци) е предвидено доставката и полагане на 

бетон В15, вкл. кофражни работи и доставка и полагане на армировка за малки съоръжения 

да бъдат изпълнявани успоредно (в едни и същи дни). Непосредствено след дейностите по 

полагане на бетон, кофраж и армировка (на следващия ден) е предвидена направата на 

обратен насип зад малки съоръжения. От така представената оферта не е изяснено по какъв 

начин участникът планира положения бетон за малките съоръжения да набере необходимата 

якост преди декофрирането му в рамките на един календарен ден. Съгласно посочените 

изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ на документацията за 

участие, участниците следва да представят Линейни графици, които да отразяват поетапност 

на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на изпълнение на 

обществената поръчка. В настоящият случай представеният линеен график не отразява 

правилна технология за изпълнение на малките съоръжения. Съгласно Наредба № 3 за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, чл. 9, ал. 2, бетонът се 

декофрира при спазване на следните минимални срокове: 1. за вертикален кофраж на 

греди, колони и стени-2 дни; 2. за кофраж на плочи-8 дни; 3. за дъна на греди-10 дни. В 

настоящият случай, предложената от участника последователност на изпълнение на 

СМР за малки съоръжения (тръбни водостоци) не е съобразена с цитираното 

нормативно изискване. 

➢ Констатирани са следните несъответствия между представените от 

участника части на Линеен график и Диаграма на работната ръка: 

Представен е Линеен график за изпълнение на СМР разделен на две части: таблица, в 

която за всяка дейност са посочени мярка, количество, продължителност, начало и край, 

ресурси;  Линеен график -графична част, от който за всяка дейност са видни 

продължителност; начален и краен ден. Представена е диаграма на работната ръка. 

Между двете части на линейния график са констатирани следните 

несъответствия: за дейност „В. Направа на малки съоръжения тръбен водосток Ø 500 км. 

0+210/ поз. 3. Полагане на тръби за водостоци Ø 500“ в табличната част е посочено, че 

дейността ще се изпълнява от 2-ри до 3-ти ден; а в графичната част същата дейност е 

предвидено да се изпълни от 2-ри до 4-ти ден. 
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Констатирано е и несъответствие между линейният график и диаграмата на 

работната ръка, а именно: съгласно таблицата в ден 4 са ангажирани 14 работника, а в 

диаграмата на работната ръка за същия ден са предвидени 16 работника. 

Поради гореописаните несъответствия не може да се направи обоснован извод за 

пълно съответствие между представения линеен график и диаграма на работната ръка. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 

195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със следните 

мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя. В настоящият случай са констатирани несъответствия с 

изискванията на Възложителя по отношение на диаграмата на работната ръка и 

представения график за изпълнение, поради което Комисията предлага участник  № 8 

„Автомагистрали- Черно море“ АД за отстраняване от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 9: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 8 - „Автомагистрали- 

Черно море“ АД, поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА  

УЧАСТНИК № 9 „ПЪТИЩА“ АД 

В представения Образец № 6 Техническо предложение участникът е декларирал следния 

срок за изпълнение на строително монтажните работи: 47 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В техническата оферта е представена информация относно предлаганите от участника 

генерален подход и методология за изпълнение на обекта. Направено е описание на 

предвидените за изпълнение видове работи. Участника е обособил пет етапа за изпълнение на 

предмета на настоящата обществена поръчка. Направено е описание на планираните за 

изпълнение видове СМР съгласно техническите спецификации към документацията за 

участие и представеният от участника линеен график, предложена е технология и 

последователност на тяхното изпълнение, за всяка СМР са посочени и необходими ресурси 

(механизация и бр. работници, бригада).  Представена е стратегия и управление на критични 

точки, като са посочени мерки за недопускане/ предотвратяване; мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на риска за дефинираните от Възложителя критични точки. 

Участника е разгледал и други специфични рискове и фактори, извън определените от 

Възложителя. Участникът е определил следния екип за ръководство на обекта: Технически 

ръководител; Специалист- контрол на качеството; Специалист по ЗБУТ. Разписани са 

отговорностите на всеки от посочените експерти. Представени са начини на комуникация и 
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методология за управление на документацията и комуникациите. За изпълнение на 

строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, участника 

планира да използва две бригади от работници: Бригада „Земни и пътни работи по основното 

трасе“ и Бригада „Малки съоръжения“. Определени са видовете СМР, които ще изпълнява 

всяка от бригадите. Посочени са видовете материали, които участника предлага да вложи в 

изпълнението на обекта. Предложени са мерки за осигуряване на качеството. Разгледани са 

дейности и принципи при доставката на материали. Посочени са основните принципи и 

съображения на участника при изготвянето на линейния график и диаграмата на работната 

ръка. Предложени са мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

Представен е Линеен график, от който за всяка предвидена дейност са видни 

продължителност, брой работници, начален и краен ден, вид механизация. В графика са 

предвидени 3 дни за лоши метеорологични условия. Представена е и диаграма на работната 

ръка. 

Проверката на предложението на Участник № 9 „Пътища“ АД показа, че същото 

отговаря на изискванията на Възложителя, определени в документацията за участие в 

настоящата процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 10: 

 Комисията допуска до следващия етап на процедурата – оценка и класиране на 

офертите, Участник № 9 - „Пътища“ АД. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК    

№ 10 „СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“ ЕООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 20 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

Участникът е обособил етапи и последователност на извършване на СМР. Заложено е 

прилагането на входящ при доставка на материалите, текущ и приемателен контрол на 

качеството от страна на дружеството. Текущият контрол включва контрол на качеството на 

влаганите материали и изделия и контрол на качеството на изпълняваните работи. 

Предложени са мерки за осигуряване на безопасни условия на труд на обекта. Предвиден е 

ръководен персонал, като са посочени задълженията и отговорностите на следните експерти: 

Технически ръководител; Специалист- Контрол по качеството; Специалист- Координатор по 

безопасност и здраве. Участникът предлага да изпълни основните видове дейности от 

предмета на настоящата поръчка със следните работни звена: Работно звено „Пътни 

работници“; Работно звено „Бетонджии“; Работно звено „Кофражисти“; Работно звено 

„Арматуристи“; Работно звено „Машинисти“. Изброена е механизацията, която участника 

планира да използва при изпълнение на предвидените СМР. Разгледани са координация на 

работните звена и комуникация и взаимоотношения с Възложителя. Предложени са мерки при 

изпълнение на СМР свързани с намаляване на негативното въздействие върху околната среда. 
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Предложени са технология и последователност на СМР за предвидените за изпълнение 

дейности. Представена е стратегия за управление на критични точки, като са разгледани 

идентифицираните от Възложителя критични точки. В табличен вид, за видовете СМР, 

участникът е представил следната информация: организация и задача на персонала; 

Отговорност и качество; Комуникационни връзки. 

Представен е линеен график, от който за предвидените дейности са видни мярка, 

количество, норма време, човекочасове, бр. работници, човекодни, механизация, 

продължителност, начален и краен ден. В графикът не са предвидени конкретни дни за 

неблагоприятни атмосферни условия. Представена е и диаграма на работната ръка. 

Проверката на предложението на участник Участник № 10 „Строителство и 

строителни машини“ ЕООД показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на 

Възложителя, определени в документацията за участие в настоящата процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, а именно: 

➢ В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията, 

посочени в Раздел III.2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие, 

участниците следва да представят подробен Линеен график за видове СМР, като същият 

трябва да включва всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, 

включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. В настоящия случай липсва точно определен брой дни за неблагоприятни 

атмосферни условия в календарното планиране на обекта. Възложителя недвусмислено е 

изискал от всички участници да планират дни за лоши атмосферни условия с оглед на 

предмета на обществената поръчка, а именно горски пътища. 

➢ Видно от представения Линеен график за изпълнение на дейностите, при 

направата на следните съоръжения „Тръбен водосток ∅500 км.0+210“ и „Тръбен водосток 

∅800 км.0+110.00“ е предвидено доставката и полагане на бетон В15, вкл. кофражни работи и 

доставка и полагане на армировка за малки съоръжения да бъдат изпълнявани успоредно (в 

един и същи ден). Непосредствено след дейностите по полагане на бетон, кофраж и 

армировка (на следващия ден) е предвидена направата на обратен насип зад малки 

съоръжения. За изпълнение на дейностите, при направата на съоръжение „Тръбен водосток 

∅500  км.0+050.00 е предвидено доставката и полагане на бетон В15, вкл. кофражни работи и 

доставка и полагане на армировка за малки съоръжения да бъдат изпълнявани успоредно (в 

един и същи ден).  Един ден след дейностите по полагане на бетон, кофраж и армировка е 

предвидена направата на обратен насип зад малки съоръжения. От така представената оферта 

не е изяснено по какъв начин участникът планира положения бетон за малките съоръжения 

да набере необходимата якост преди декофрирането му в рамките на един календарен ден. 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ на 

документацията за участие, участниците следва да представят Линейни графици, които да 

отразяват поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване 

правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на 

изпълнение на обществената поръчка. В настоящият случай представеният линеен 

график не отразява правилна технология за изпълнение на малките съоръжения. 

Съгласно Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции, чл. 9, ал. 2, бетонът се декофрира при спазване на следните минимални 

срокове: 1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени-2 дни; 2. за кофраж на 

плочи-8 дни; 3. за дъна на греди-10 дни. В настоящият случай, предложената от 

участника последователност на изпълнение на СМР за малки съоръжения (тръбни 

водостоци) не е съобразена с цитираното нормативно изискване. 
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На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 

195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със следните 

мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя. В настоящият случай са констатирани несъответствия с 

изискванията на Възложителя по отношение на представения график за изпълнение, 

поради което Комисията предлага участник № 10 - „Строителство и строителни 

машини“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от 

участника Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 11: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага  за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 10 - „Строителство и 

строителни машини“ ЕООД, поради горепосочените констатации и при гореизложените 

мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 11 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 20 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В техническата оферта са обособени етапи и последователност на извършване на СМР. 

Предложени са мерки и ред за осигуряване на качество на влаганите строителни продукти. В 

табличен вид е представено разпределение на материалите по видове СМР. Посочени са 

мерки и ред за осигуряване на качество на изпълнените СМР, като е предвидено 

осъществяването на входящ контрол, оперативен и текущ технологичен контрол, приемателен 

контрол, доказване и планиране на качеството, контрол на несъответствие, методи за проверка 

на изпълнението на място и за документален контрол. Разгледани са дейности за осигуряване 

на контрол на оборудването за изпълнение на СМР, както и по осъществяване на инспекция и 

тестове за доказване на качеството на строителните работи. Предложени са дейности по 

контрол и приемане при изпълнение на отделните СМР. Разгледани са дейности по предаване 

и отчитане на строителството и задължения на изпълнителя по отношение на гаранционна 

отговорност. Предложени са мерки за опазване на околната среда. 

Разгледана е технология на изпълнение на видове СМР, влизащи в обхвата на 

настоящата поръчка. Направено е описание на предлаганата от участника последователност 

на изпълнение на предвидените СМР, като съгласно същото на втория ден от началото на 

строителството е планирано да започне почистването на трасето от храсти и пънове. В 

представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР е заложено дейност 

„Почистване на трасе от храсти и пъни“ да стартира на първия ден. Съгласно описанието 

направата на настилка от несортиран трошен камък 0/100 е предвидено да продължи 4 дни, от 
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8-я до 12-я ден. В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР е 

заложено същата дейност да е с продължителност 8 дни, от 4-ти до 12-ти ден. 

Разписана е стратегия за управление на критични точки, като е представен анализ на 

дефинираните от възложителя критични точки, за всяка са посочени: аспекти на проявление; 

сфера на влияние, степен на въздействие върху изпълнението на договора, мерки за 

недопускане/ предотвратяване на рисковата ситуация, мерки за преодоляване на последиците 

при настъпване на критичната точка. В своето техническо предложение, участникът е 

представил организация и описание на ресурсната обезпеченост, като е посочил дейности по 

осигуряване на автотранспорт и механизация при изпълнението на строителството, 

представил е в табличен вид разпределение на работници и механизация по видове СМР. 

Разписани са задължение и отговорности на следния изпълнителски персонал: бригадир; 

ръководител механизация и автотранспорт; ръководител на отдел материално техническа 

база; машинисти на пътно- строителни машини; пътен работник; работник изкопи; шофьори; 

кофражист; бетонджия; арматурист. Представено е разпределение на дейностите и 

отговорностите  между следните експерти: Технически ръководител на обекта; Отговорник по 

контрола на качеството; Отговорник по ЗБУТ и ППО; Инженер по част „Геодезия“. 

Разгледани са начините на обмен на информация и комуникация между участника и 

останалите участници в строителния процес.  

Описани са мотиви на участника за избор на последователност и взаимообвързаност на 

дейностите от предмета на настоящата поръчка. Констатирани са следните несъответствия 

между представения от участника линеен график и описаната организация на дейностите в 

техническото предложение: В описанието участникът е посочил, че дейност „Подготовка на 

строителството“ (включваща оформяне на площадка за домуване на механизация и фургон за 

канцелария и съблекалня и мобилизиране на екипите, среща с Възложителя) се изпълнява 

преди започване на строителството; дейност „Въвеждане на временна организация на 

движение и обезопасяване на строителната площадка“, стартира след дейност „Откриване на 

строителна площадка“( включваща подписване на Протокол обр. 2а и заверка на заповедна 

книга); както и че дейност „Изпълнение на земни работи“ (включваща почистване на трасето 

от растителност, изкопи, насипи, подравняване и уплътняване на пътното платно), 

стартира след дейност „Въвеждане на временна организация на движение и обезопасяване на 

строителната площадка“.  

Съгласно представеният линеен график за изпълнение на СМР, дейност „Почистването 

на трасето от храсти и пъни“ започва на първия ден, а изкопните работи на втория. На първи 

ден стартират и дейности „Откриване на строителна площадка и подписване на Протокол обр. 

2а“ (с продължителност 1 ден), както и „Подготвителни дейности“ (с продължителност 2 дни) 

(съгласно записката първи етап – подготвителни дейности от линеен график включва- 

уточнителни срещи с Възложителя, трасиране на обекта, организация и временно 

строителство). Тоест съгласно представеният линеен график дейности „Откриване на 

площадка“, „Подготвителни дейности“ и земни работи стартират едновременно в първи 

ден, а съгласно записката същите се изпълняват последователно.  

Разгледани са мерки по осигуряване на безопасна работа и ППО на обекта. 

Участникът е представил линеен график за изпълнение на СМР, от който за всяка 

предвидена дейност са видни продължителност, брой работници, начален и краен ден, 

механизация. В графика са предвидени 2 дни за неблагоприятни атмосферни условия. 

Представена е и диаграма на работната ръка. 

Проверката на предложението на участник Участник № 11 „Пътища и мостове“ 

ЕООД показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, а именно: 
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➢ Констатирани са следните несъответствия между представените от 

участника Линеен график и Предложение за изпълнение на поръчката: 

В т. 2 „Последователност на изпълнение“  от техническото предложение е направено 

описание на предлаганата от участника последователност на изпълнение на предвидените 

СМР, като съгласно същото на втория ден от началото на строителството е планирано да 

започне почистването на трасето от храсти и пънове. В представеният от участника линеен 

график за изпълнение на СМР е заложено дейност „Почистване на трасе от храсти и пъни“ да 

стартира на първия ден.  

Съгласно описанието направата на настилка от несортиран трошен камък 0/100 е 

предвидено да продължи 4 дни, от 8-я до 12-я ден. В представеният от участника линеен 

график за изпълнение на СМР е заложено същата дейност да е с продължителност 8 дни, от 4-

ти до 12-ти ден. 

В т. „Организация на дейностите“ от техническото предложение участникът е описал 

мотиви за избор на последователност и взаимообвързаност на дейностите от предмета на 

настоящата поръчка. Констатирани са следните несъответствия между представения от 

участника линеен график и посочената част на техническото предложение: В описанието 

участникът е посочил, че дейност „Подготовка на строителството“ (включваща оформяне на 

площадка за домуване на механизация и фургон за канцелария и съблекалня и мобилизиране на 

екипите, среща с Възложителя) се изпълнява преди започване на строителството; дейност 

„Въвеждане на временна организация на движение и обезопасяване на строителната 

площадка“, стартира след дейност „Откриване на строителна площадка“( включваща 

подписване на Протокол обр. 2а и заверка на заповедна книга); както и че дейност 

„Изпълнение на земни работи“ (включваща почистване на трасето от растителност, 

изкопи, насипи, подравняване и уплътняване на пътното платно), стартира след дейност 

„Въвеждане на временна организация на движение и обезопасяване на строителната 

площадка“.  

Съгласно представеният линеен график за изпълнение на СМР, дейност „Почистването 

на трасето от храсти и пъни“ започва на първия ден, а изкопните работи на втория. На първи 

ден стартират и дейности „Откриване на строителна площадка и подписване на Протокол обр. 

2а“ (с продължителност 1 ден), както и „Подготвителни дейности“ (с продължителност 2 дни) 

(съгласно записката първи етап – подготвителни дейности от линеен график включва- 

уточнителни срещи с Възложителя, трасиране на обекта, организация и временно 

строителство). Тоест съгласно представеният линеен график дейности „Откриване на 

площадка“ (с продължителност 1 ден), „Подготвителни дейности“ (с продължителност 2 

дни) и „Почистването на трасето от храсти и пъни“ стартират едновременно в първи 

ден, а съгласно т. „Организация на дейностите“ от техническото предложение същите се 

изпълняват последователно. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 

195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със следните 

мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя и ако се установи несъответствие между графика за 

изпълнение и описанието на който и да е от елементите Тп.1-3. В настоящият случай са 

констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя по отношение на 

обяснителната записка (Тп.1-3) и представения график за изпълнение, поради което 

Комисията предлага участник  № 11 „Пътища и мостове“ ЕООД за отстраняване от по-

нататъшно участие в процедурата. 
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Разглеждане на Ценово предложение на Участник № 12 „Пътища и мостове“ 

ЕООД: 

Установени са следните несъответствия между предложените от участника единични и 

общи цени за част от позициите съгласно представения от него Образец 7: Ц Е Н О В О          

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е:  

№ 
Строително 

монтажни работи 

Ед.м

ярка 
К-во 

Предложена 

от 

участника 

Ед.цена 

(съгласно 

Образец 7 : 

Ц Е Н О В О    

П Р Е Д Л О 

Ж Е Н И Е) 

 Изчислена 

(реална) 

обща 

стойност 

 

Предложена 

от 

участника 

обща 

стойност 

(съгласно 

Образец 7 : 

Ц Е Н О В О    

П Р Е Д Л О 

Ж Е Н И Е) 

 Констатирана 

Разлика между 

предложената 

от участника 

цена и 

изчислената от 

комисията 

Г 

Направа на малки 

съоръжения тръбен 

водосток ∅800 

км.1+040 

      

4 

Доставка и полагане 

на бетон В15 за 

малки съоръжения 

вкл и кофражни 

работи 

м3 6,5 174,95 лв.   
1137,18 лв.  

 

1137,17 лв.  

 
0,01 лв.  

 

Е 

Направа на малки 

съоръжениятръбен 

водосток ∅800 

км.0+110.00 

      

4 

Доставка и полагане 

на бетон В15 за 

малки съоръжения 

вкл и кофражни 

работи 

м3 6,5 174,95 лв.   
1137,18 лв.  

 

1137,17 лв.  

 
0,01 лв.  

 

 

Поради гореописаните несъответствия в предложените от участника общи 

стойности за част от позициите в КСС, Комисията не може да направи еднозначен извод 

за предложената обща цена за изпълнение на поръчката. Поради горното Комисията 

изпада в невъзможност да извърши правилна и коректна оценка по показател „Пц - 

Предлагана цена“ на Участник № 11 - „Пътища и мостове“ ЕООД. Съгласно 

разпоредбите на чл. 104, ал. 5 от ЗОП при изискване на уточняваща информация от 

страна на комисията, получените „разяснения не могат да водят до промени в 

техническото и ценовото предложение“ на участникът. За да бъде спазена 

горецитираната разпоредба от ЗОП, Комисията предлага участникът за отстраняване от 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 12: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 11 - „Пътища и 

мостове“ ЕООД, поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА  

УЧАСТНИК № 12 „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД 

В представеният Образец № 6 Техническо предложение Участникът е декларирал 

следния срок за изпълнение на строително монтажните работи: 54 календарни дни. 

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока 

на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

В техническото си предложение участника е обособил етапи и последователност на 

изпълнение на СМР. Предложен е подход за доставка на материали. Описани са мерките за 

контрол на качеството на материалите за обекта. Разписани са мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на строителния екип. Представени са мерки при изпълнението на 

СМР, касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението на строителството 

върху околната среда. Техническата оферта на участника съдържа предложение за технология 

на изпълнение на видове СМР, влизащи в обхвата на предмет на поръчката. Описана е 

стратегия за управление на критични точки, като за всички дефинирани от Възложителя като 

рискови, с висока степен на възможност за поява критични точки, участника е посочил: 

критерий/ признак даващ индикация за началото за проявлението на риска; въздействие върху 

изпълнението на договора при възникване на риска; мерки за недопускане/ предотвратяване 

на риска; мерки за преодоляване на риска. Посочени са състав и техническа обезпеченост за 

изпълнение на обекта, като в табличен вид, за всяка дейност съгласно представения линеен 

график, участника е посочил ед. мярка; к-во; брой работници; специалност; механизация. За 

изпълнение на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът планира да 

сформира екип от инженерно- технически лица в следния състав: Ръководител обект; 

Технически ръководител на обекта; Експерт Контрол на качество; Координатор по 

безопасност и здраве, като са описани задълженията на всеки от експертите. Разгледани са 

комуникацията и взаимодействието между членовете на екипа, както и между изпълнителя и 

Възложител, Строителен надзор и Проектант. 

Представен е Линеен график за изпълнение на СМР, от който за всяка дейност са видни 

продължителност; начален и краен ден; бр. работници; специалност на работниците; 

механизация. В графика не са предвидени конкретни дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. Представена е диаграма на работната ръка. 

Проверката на предложението на участник Участник № 12 „Одесосстрой“ ООД“ 

показа, че същото НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, определени в 

документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, а именно: 

➢ В представеният от участника линеен график за изпълнение на СМР не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията, 

посочени в Раздел III.2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие, 

участниците следва да представят подробен Линеен график за видове СМР, като същият 

трябва да включва всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, 

включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. В настоящия случай липсва точно определен брой дни за неблагоприятни 

атмосферни условия в календарното планиране на обекта. Възложителя недвусмислено е 

изискал от всички участници да планират дни за лоши атмосферни условия с оглед на 

предмета на обществената поръчка, а именно горски пътища. 

➢ Видно от представения Линеен график за изпълнение на дейностите, при 

направата на петте малки съоръжения (тръбни водостоци) е предвидено доставката и полагане 

на бетон В15, вкл. кофражни работи и доставка и полагане на армировка за малки съоръжения 
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да бъдат изпълнявани успоредно (в един и същи ден). Непосредствено след дейностите по 

полагане на бетон, кофраж и армировка (на следващия ден) е предвидена направата на 

обратен насип зад малки съоръжения. От така представената оферта не е изяснено по какъв 

начин участникът планира положения бетон за малките съоръжения да набере необходимата 

якост преди декофрирането му в рамките на един календарен ден. Съгласно посочените 

изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ на документацията за 

участие, участниците следва да представят Линейни графици, които да отразяват поетапност 

на изпълнението и разпределение на работната сила, при съблюдаване правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на изпълнение на 

обществената поръчка. В настоящият случай представеният линеен график не отразява 

правилна технология за изпълнение на малките съоръжения. Съгласно Наредба № 3 за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, чл. 9, ал. 2, бетонът се 

декофрира при спазване на следните минимални срокове: 1. за вертикален кофраж на 

греди, колони и стени-2 дни; 2. за кофраж на плочи-8 дни; 3. за дъна на греди-10 дни. В 

настоящият случай, предложената от участника последователност на изпълнение на 

СМР за малки съоръжения (тръбни водостоци) не е съобразена с цитираното 

нормативно изискване. 

На база на горните констатации и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 

195 от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от процедурата със следните 

мотиви: 

Съгласно посочените изисквания в раздел VI. „КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ“ на документацията за участие, участник се отстранява от процедурата ако 

не е разработил техническото си предложение съгласно техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя. В настоящият случай са констатирани несъответствия с 

изискванията на Възложителя по отношение на представения график за изпълнение, 

поради което Комисията предлага участник № 12 - „Одесосстрой“ ООД за отстраняване 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията не констатира пропуски и несъответствия в представения от участника 

Образец 7 : Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

 Във връзка с гореизложеното, комисията взе следното протоколно  

РЕШЕНИЕ № 13: 

 На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата Участник № 12 - „Пътища и 

мостове“ ЕООД, поради горепосочените констатации и при гореизложените мотиви. 
Комисия: 

1. …(подписано и заличено) 3. …(подписано и заличено) 5. адв. …(подписано и заличено) 

2. …(подписано и заличено) 4. инж. …(подписано и заличено) 

 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на участниците, които не са 

отстранени от настоящата процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на 

Възложителя и за които не са констатирани пропуски и несъответствия в 

документацията, а именно: Участник № 3 - „Виа Конструкт Груп“ ЕООД и Участник № 

9 - „Пътища“ АД. 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

В резултат на извършената работа на комисията, описана по-горе, както и в предходния 

Протокол № 1 и като взе предвид критерия за оценка на офертите: 
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„Комплексна оценка (КО) = 0,40*СрС+0,60*Пц. 

За показател СрС – „Предлаган срок за изпълнение на СМР“: 

СрС=(Сmin/СрСi) х 100 = .......... (брой точки), където 

СрСmin е минималния предложен срок за изпълнение на СМР от участниците в 

месеци. 

СрСi e предложения срок за изпълнение на СМР в месеци от участника, за когото 

се изчислява оценката. 

Максимален брой точки по показателя в Комплексната оценка – 40 точки. 

За показател Пц – „Предлагана цена“: 

Пц = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където 

Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС 

съгласно Ценовите предложения на всички участници. 

Максимален брой точки по показателя в Комплексната оценка – 60 точки“, 

комисията извърши класиране на участниците на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител на СМР на обект: Горски автомобилен път "Пирамидата" - трета 

степен - попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС – Смядово“, с номер на Обявата 1-

2017 от дата 01.02.2017 г., публикувана в Портала „Информации за обяви“ на АОП с ID номер 

9061078 от дата 01.02.2017 г., както следва: 
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3 "Виа Конструкт Груп"ЕООД 0,67 100,00 247 541,92 лв.  81,18 88,71 

9 "Пътища"АД 1,57 42,68 200 952,91 лв.  100,00 77,07 
 

Изчисленията в горепосочената таблица са извършени както следва: 

За Участник № 3 - "Виа Конструкт Груп" ЕООД 

СрС = (Сmin / СрСi) х 100 = (0,67 / 0,67) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

Пц = (Цmin / Цi) х 100 = (200 952,91 / 247 541,92) х 100 = 0,81179 х 100 = 81,18 точки 

КО = 0,40*СрС+0,60*Пц. = 0,40*100 + 0,60*81,18 = 40 + 48,71 = 88,71 точки 

За Участник № 9 - "Пътища"АД 

СрС = (Сmin / СрСi) х 100 = (0,67 / 1,57) х 100 = 0,42675 х 100 = 42,68 точки 

Пц = (Цmin / Цi) х 100 = (200 952,91 / 200 952,91) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

КО = 0,40*СрС+0,60*Пц. = 0,40*42,68 + 0,60*100 = 17,072 + 60 = 77,07 точки 

 

Комисията, с оглед така извършеното оценяване на база предварително обявената 

методика за оценка на офертите, обяви следното класиране за обявената обществена 

поръчка по смисъла на гл.26 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: 

Горски автомобилен път "Пирамидата" - трета степен - попадащ в териториалния 

обхват на ТП ДГС – Смядово“: 

-  Н а  п ърв о  м я сто ,  с получен най-голям брой точки от оценяването, а именно 

88,71 точки, К ЛА СИРА  Участник № 3 - "Виа Конструкт Груп" ЕООД; 
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-  На  вт оро  мя ст о ,  с получени 77,07 точки от оценяването, КЛ А СИ РА  

Участник № 9 - "Пътища" АД. 

Комисията предлага на Директора на СИДП ДП - Шумен да сключи договор за 

изпълнение на обявената обществена поръчка по смисъла на гл.26 от ЗОП с предмет: „Избор 

на изпълнител на СМР на обект: Горски автомобилен път "Пирамидата" - трета степен - 

попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС – Смядово“ със следния участник: Участник 

№ 3 - "Виа Конструкт Груп" ЕООД, с ЕИК 175396059, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59А, представлявано от 

управителя …..(заличено), при параметри, съгласно техническото предложение и 

предложените ценови параметри от офертата на участника, от които: 

- срок за изпълнение на СМР - 0,67 месеца, считано от предаването на строителната 

площадка с Протокол образец №2 и/или 2а; 

- изпълнение на СМР на Горски автомобилен път "Пирамидата" - трета степен - попадащ 

в териториалния обхват на ТП ДГС – Смядово при обща предложена цена в размер на           

247 541,92 лв. (двеста четиридесет и седем хиляди петстотин четиридесет и един лева и 

деветдесет и две стотинки). 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр. Същият се подписа от членовете на 

комисията на 22.05.2017г. и бе предаден за утвърждаване на възложителя, на същата дата в 

10:00 часа. 

Протоколите, документацията по процедурата и офертите на кандидатите се предадоха 

на съхранение в ЦУ на СИДП ДП Шумен. 

 

Комисия: 

Председател: ………………….. 
                      (подписано и заличено) 

 

Секретар: ………………….. 
               (подписано и заличено) 

 

Членове:  
                 1. ………………….. 
                    (подписано и заличено) 
 

                 2. ………………….. 

                    инж. (подписано и заличено) 

 

                  3. ………………….. 

                    адв. (подписано и заличено) 


