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ПРОТОКОЛ №1 

 

Днес, 04.12.2019 г. в гр. Ихтиман, в 11:30 ч., Комисията за извършване на подбор 

на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг: Изграждане, 

реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. 

Ихтиман”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00140-2019-0008, 

открита с Решение №1478/23.11.2019 г. на  в.и.д Кмет на Община Ихтиман                                                                                                                           

съгласно решение № 658/20.09.2019 г. на Общински съвет-Ихтиман и назначена със 

Заповед № 1670/04.12.2019 г.на Кмета на Община Ихтиман в състав: 

 

Председател:  

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. Специалист; 

 

Членове:  

1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ; 

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт; 

 

Резервни членове: 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер на Община Ихтиман; 

4.  Иво Тодоров  –  правоспособен юрист; 

 

I. Председателят констатира, че Комисията е в пълен състав  и същата може 

да започне дейността си. 

Комисията получи списъка на участниците и представените оферти, след което 

всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

 На откритото заседание не присъстваха участници в процедурата и техни 

упълномощени представители, съгласно протокола за присъстващите лица по реда на 

чл. 54, ал. 2-5 от ППЗОП, а именно: 
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№ 1.Наименование на присъстващият участник 

в процедурата; 

2.Или негов упълномощен представител; 

3.Представители на средства за масова 

информация 

4.ЮЛ с нестопанска цел 

Имена на 

представляващото 

физическо лице 

Заемана длъжност 

1.    

2.    

3.    

 

За участие в процедура: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”, са 

постъпили следните оферти: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Адрес на 

фирмата 

Входящ № и 

дата 

Час Лице подало 

офертата 

 

1. 

 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

Гр. Пловдив 

ул. „Найчо 

Цанов” №8, 

ет.2 

Юл. – 339 

/03.12.2019г./ 

10:45 ч. Даниел 

Йорданов 

2. „МЕГАИНВЕСТ-

ХОЛД” ЕООД 

Гр. Дупница, 

ул. 

„Самоковско 

шосе” , №38 

70.00-302 

/03.12.2019г./ 

14:03 ч. Владимир 

Илиев 

 

Комисията констатира, че офертите са подадени в срок, поради което следва да 

бъдат отворени. 

 

Работата на комисията премина в следния дневен ред за постъпилите оферти: 

1. Извършване на проверка за целостта на представените оферти и отварянето 

им. 
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2. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

3. Подписване на пликове № 3 от трима от членовете на комисията.  

4. Подписване на всички документи, съдържащи се в техническите предложения 

на участниците, от трима членове на комисията.  

5. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и личностно състояние на участниците. 

 

II. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертните 

предложения  

  

1. Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с входящ номер на 

офертно предложение Юл. – 339 /03.12.2019г./.  

 Участникът е подал оферта за изпълнение на строителен 

обект:„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман” 

Подадената от Участник № 1 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието  на 1 /един/ отделен плик с 

надпис „Техническо предложение” и  1 /един/ отделен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” – същият е непрозрачен и запечатан. Подадената оферта е изготвена 

и представена в 1 (един) оригинал на езика на обществената поръчка. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по 

смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на 

участниците. 

След извършването на тези действия Председателят на комисията закри 

публичното заседанието. 

 

2. Участник № 2 – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, с входящ номер на 

офертно предложение 70.00-302 /03.12.2019г./ 
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 Участникът е подал оферта за изпълнение на строителен обект:„Инженеринг: 

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село 

Стамболово, общ. Ихтиман” 

 Подадената от Участник № 2 оферта съдържа: Опаковка по смисъла на чл. 47, ал. 

2 от ППЗОП. След отварянето й се установи наличието  на 1 /един/ отделен плик с 

надпис „Техническо предложение” и  1 /един/ отделен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” – същият е непрозрачен и запечатан. Подадената оферта е изготвена 

и представена в 1 (един) оригинал на езика на обществената поръчка. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

След това комисията оповести всички документи, приложени в опаковката по 

смисъла на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП относно критериите за подбор и лично състояние на 

участниците. 

След извършването на тези действия Председателят на комисията закри 

публичното заседанието. 

 

Председателят  на комисията закри заседанието на 04.12.2019 г. в 13:00 часа. 

 

III. Комисията продължи своята работа на 09.12.2019 г. в 09:30 часа. 

1. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя на Участник № 1 – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

 

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

-еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в 

който участникът е декларирал, че: 

-Няма да използва ресурсите на трети страни; 

-Липсват основания за изключване; 

-Вписан в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ към Камарата 

на строителите в България /КСБ/; Удостоверение № ІІ-ТV 004650за изпълнение на 

строежи II група от I до IV категория, валидност на талона до 30.09.2020 г.  

 

-Годишен оборот, както следва: 
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 12 039 000,00 лв. за 2016 г.; 

 12 041 000,00 лв. за 2017 г.; 

 10 407 000,00 лв. за 2018 г.; 

 

-Застрахователни полици 2 /ДВА/броя 

 Застрахователна полица „Професионална отговорност на лицата по чл. 

171 от ЗУТ” № 19213Р10007 от 05.07.2019г., срок на валидност до 21.07.2020 г. 

Професионална отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като „строител” за 

цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни 

работи на строежи ПЪРВА категория. Издадена от ЗК "Уника" АД 

 Застрахователна полица „Професионална отговорност на лицата по чл. 

171 от ЗУТ” № 19213Р20007 от 04.06.2019г., срок на валидност до 03.06.2020 г. 

Професионална отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като „проектант” за 

изработване на инвестиционни проекти за строежи първа категория. Годишна 

застрахователна сума – 300 000,00 лв. /триста хиляди лева/. Издадена от ЗК "Уника" АД 

Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с 

предмета на поръчката, както следва: 

1. „Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново-Житница-Старо Железаре от 

км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на 

пътя в рамките на регулацията на с. Житница". Изпълнени СМР: Част ВиК: Изпълнен 

водопровод от ПЕВП тръби на 10 атм. ф 160мм- 183 метра; ф 110мм-939 метра и ф 

90мм - 594 метра, вкл. СВО по трасето на водопровода - 60 бр. Обща дължина на 

водопровода - 1716 метра и на СВО - 600 метра ПЕВП тръби ф 63мм и ф 32 мм Част 

"Пътна": изкоп,фрезоване,разкъртване на бордюри разваляне на тротоари, доставка и 

полагане на НТК - 14 582 м3, асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31,5 

Ао(бит.тр.камък) – 10 568 т. , за долен пласт на покритието (биндер) - 5 103 т за 

износващ пласт на покритието АС 12,5 А - 52 520 м2 , бетонови бордюри 3 858 м 

.пътни ивици 574 м , плътен асфалтобетон тип А за тротоари - 9748 м2 и др.” 

Сума: 

3 680 719.67 BGN (Bulgarian Lev) 

Получател: 

Община Калояново 
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2. „Рехабилитация на път PDV-1057 с.Калояново – с. Старо Железаре от км 

0+000 до км 12+005,63 – участък от км 6+540,00 до км 12+005,63“. 5 234 152,94 лв. /  

без ДДС/. Изпълнени СМР: Изкопни работи - 17 362,59 м3; Фрезоване - 110,05 м³ ; 

Кърпежни работи с неплътен асфалтобетон - 448,70 т.; Дост. и полагане на НТК - 9 

500.70 м³; Доста и полагане на бит. тр. кам. - 10 814.23 т.; Дост. и полагане на биндер - 

4 135.29 т; Дост. и полагане плътен асфалтобетон - 39 131.27 м²; Дост. и полагане на 

бордюри 15/25 - 4 152 м'; Изпълнение на тротоари от бет. плочи 40/40/5 - 7 278.65 м²; 

Изпълнение на ЕПО - 128 м'; Изпълнение ЕПО със стоманен парапет - 32 м'; 

Хоризонтална маркировка с перли - 1 411 м', обозначаване площи забранени за 

движение - 380 м². 

Сума: 

5 234 152.94 BGN (Bulgarian Lev) 

Получател: 

Община Хисаря 

 

1. „Основен ремонт на ул.“Гладстон“ в участъка от бул.“Руски“ до 

ул.“Захари Стоянов“ и ул.“Захари Стоянов“ в участъка от ул.“Гладстон“ до ул. 

„Пещера“. Текущ ремонт на ул. „Никола Петков“ и ул.“Иван Андонов”, гр. Пловдив. 

Изпълнени СМР: • За Подобект 1: „Основен ремонт на ул. "Гладстон" в участъка от 

бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка от ул. 

"Гладстон" до ул. "Пещера": Част "Пътна": Изкопни работи и разкъртване на пътна 

основа–7982,35 м³; Направа на обратен насип от баластра–2267,89 м³; Доставка и 

полагане на пътна основа от НТК – 3 852,96 м³; Доставка и полагане на битумизиран 

трошен камък – 1 804 т (6 260 м²); Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 

580,64 т (6048,33 м²); Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с 

полимермодифициран битум – 580,64 т (6048,33 м²); Доставка и полагане на битумен 

разлив – 12 096,84 м²; Доставка и полагане на геомрежа с фибровложки – 320 м²; 

Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет Н=1,20m – 130 м; Доставка и 

полагане на бордюри – 1 717,34 м; Направа на тротоарна настилка от вибропресовани 

бетонови блокчета 20/30/8 см - 2 784,27 м², от тактилни плочи 40/40/6 – 50 м², от паваж 

– 371,11 м² и на бетонова настилка – 17,65 м²; Подмяна на съществуващи капаци с 

нови, осигуряващи вграждане на настилката – 22,75 м²; Доставка и монтаж на пътни 

знаци - 84 бр.; Полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със 

светлоотразяващи перли – 261,02 м², Част "ВиК": Подмяна капаци на съществуващи 

РШ, самонивелиращи се, с логото на Община - 12 бр. ; Направа на нови ДШ - 1 бр.; 

Доставка и монтаж на капак и кофа на ДШ – 24 бр.; Доставка и монтаж на PVC 

канализационни тръби (Ø110, Ø160, Ø200) – 554,86 м; Доставка и монтаж на PEHD 

водопроводни тръби (Ø160, Ø90) – 138,70 м; Направа на нов надземен ПХ и връзка със 

съществуващ водопровод; Ревизионни елементи за събиране на дъждовни води – 56 

бр.; Пробиване на отвори в бетон – 25 бр., Част "Тръбна канална мрежа": Нови кабелни 

шахти с капаци осигуряващи вграждане на настилката - 23 бр.; Доставка и полагане на 
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двуслойни гофрирани тръби (Ø160, Ø110, Ø75) - 2 075 м.; Доставка и полагане на бетон 

- 44,79 м³, Част Електро -"Подмяна на съществуващо улично осветление": Доставка и 

монтаж на комплект улично осветително тяло - стълб, рогатка - 34 бр. и 74 бр. LED 

САВ – 642 м. • За Подобект 2: „Текущ ремонт на ул. "Никола Петков" и ул. "Иван 

Андонов": Изкопни работи – 54,48 м³; Доставка и полагане на пътна основа от НТК – 

247,06 м³; Доставка и полагане на битумен разлив – 7 868,24 м²; Доставка и полагане на 

битумизиран трошен камък – 263,52 тона (915 м²); Доставка и полагане на неплътен 

асфалтобетон – 351,31 тона; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с 

полимермодифициран битум – 3 659,62 м²; Доставка и полагане на армираща мрежа – 

183 м2; Доставка и полагане на вибропресовани бордюри 885 м; Подмяна на капаци на 

ревизионни шахти, заключващи се, с логото на общината – 13 бр.; Подмяна на решетки 

на улични оттоци с нови чугунени, заключващи – 22 бр.” 

Сума: 

1 325 726.82 BGN (Bulgarian Lev)  

Получател: 

Община Пловдив 

 

2. „Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов" в участъка от ул. 

"Войнишка слава" до бул. "Шести септември" - I етап”, гр. Пловдив. Изпълнени СМР: 

Част "Пътна": Разваляне на паважна настилка– 5 438,74 м²; Разваляне на асфалтова 

настилка с дебелина 30 см – 988,01 м³ (3 293 м²); Разваляне на тротоарна настилка – 6 

928,76 м²; Разкъртване на бетонови бордюри и ивици – 3 277,76 м;Изкопни работи – 8 

376,40 м³; Насип баластра за пътна основа – 1 104,89 м³;Доставка и полагане на пътна 

основа отНТК –7 638,01 м³;Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с деб. 20 

см – 5 218,86 т.; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 4 см–1 097,78 т.; 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум с 

деб. 4 см – 11 449,94 м² (1 099,19 т.); Доставка и полагане на битумен разлив –22 870,56 

м²; Доставка и полагане на геомрежа с фибровложки – 1 848,57 м²; Доставка и полагане 

на нови бордюри – 4 212,16 м; Направа на нова тротоарна настилка (вкл. основа) от 

вибропресовани бетонови блокчета 20/30/8 см -2 848,08 м², от тактилни плочи 40/40/6– 

256,59 м²,от тротоарни плочи 40/40/5 – 1 986,64 м², Направа на настилка от паваж – 

968,13 м²; Подмяна на 8 бр. съществуващи капаци за РШ с нови 

самонивелиращи;Подмяна на съществуващи капаци с възможност вграждане на 

настилката –20бр.; Доставка и монтаж на пътни знаци - 136 бр.; Полагане на 

хоризонтална маркировка от термопластична боя (бяла и жълта) със светлоотразяващи 

перли–531,01 м²; Доставка и монтаж на полимербетонови антипаркинг колчета – 293 

бр.;Направа на двукомпонентно покритие с високо сцепление за велоялеи в цвят червен 

– 36,50 м²; Част "Водопровод":Изкопни работи – 2 451,40 м³; Насип от баластра – 1 

338,44 м³; Изграждане на нови шахти за СК Ø600 вкл. самонивелиращи се капаци - 2 

бр.; Полагане и монтаж на PEHD водопроводни тръби и фасонни части (Ø90, Ø110, 

Ø125,Ø160, Ø315) – 512,49 м; Доставка и монтаж на PEHD водопроводни тръби и 
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фасонни части за СВО (Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75) – 118,48 м;Доставка и монтаж на 

чугунени водопроводни тръби и фасонни части (Ø250, Ø300, Ø500, Ø600) – 978,21 м; 

Доставка и монтаж на СК – 29 бр.; Доставка и монтаж на ПХ – 10 бр.; Част 

"Канализация": Изкопни работи – 4 022,09 м³; Насип от баластра – 2 764,71 м³; Направа 

на нови РШ - 8 бр.; Полагане и монтаж на PPSN8 канализационни тръби (Ø400, Ø500, 

Ø688/600) – 348,83 м; Доставка и монтаж на PESN8 канализационни тръби за СКО и 

ДШ (Ø250, Ø200, Ø160) – 455,60 м; Доставка и монтаж на уличен отток от PP – 45 бр.; 

Доставка и монтаж на самонивелиращи се и заключващи се капаци за РШ – 21 бр.; 

Монтаж СКО – 14 бр.; Част "Електро"- "Кабелна тръбна канална мрежа":Изграждане 

кабелни шахти с капаци,осигуряващи вграждане на настилката - 22 бр.; Доставка и 

полагане на двуслойни гофрирани тръби (Ø160, Ø110) –6 940,80 м.; Доставка и 

полагане на бетон –43,91 м³; Част "Електро" -"Улична осветителна уредба": Доставка и 

монтаж на комплект улично осветително тяло - стълб, рогатка - 22 бр. и 90 бр. LED 

осветители; Доставка и монтаж кабел САВТ – 1 121,11 м; Доставка и монтаж кабел 

СВТ – 946 м; Доставка и полагане на двуслойни гофрирани тръби (Ø75) – 1 079,11 м; 

Направа на лабораторни изпитвания и измервания; Част "Електро" - "Светофарна 

уредба":Доставка и монтаж на светофарен стълб- 15 бр., горещопоцинковани рамки – 4 

бр., горещопоцинкована конзола на стълб – 3 бр. и на 47 бр. пешеходни и транспортни 

секции и 2 бр. контролери; Доставка и монтаж кабел ПВВ А3 –510 м; Доставка и 

монтаж кабел NYY – 688м; Доставка и полагане на двуслойни гофрирани тръби (Ø50) – 

150 м; Направа на лабораторни изпитвания и измервания; Част"Телефонизация": 

Изграждане кабелни шахти с капаци, осигуряващи вграждане на настилката - 13 бр.; 

Направа на 355,96 м канална мрежа с 7 бр.РVС тр. Ø110 в бет. кожух; 

Част"Паркоустройство":Разваляне и възстановяване на зелени площи – 52,66 м³.” 

Сума: 

2562502.76 BGN (Bulgarian Lev)  

Получатели: 

Община Пловдив 

 

-Механизация  и техническо оборудване:  

Следното техническо оборудване и механизация ще бъдат на разположение 

при изпълнение на договора: 1. Колесен багер - товарач с хидравличен чук 432 F2 

CATERPILLAR. 2. Колесен багер - товарач с хидравличен чук CAT 428Е. 3. 

Самосвал Скания Р340, рег. № РВ 3961, 20 т. 4. Самосвал Скания Р340, рег. № РВ 

3962, 20 т. 5. Бандажен валяк вибрационен Bomag BW161 AD- 4 , 8,5 тона. 6. 

Двубандажен вибрационен валяк Bomag BW138AD, 3,0 тона. 7. Двубандажен 

вибрационен валяк САТ СВ114, 1,5 тона. 8. Ръчна трамбовка с кръгла плоча 

TREMIX. 9. Компресор – подвижен compAir C50. 10. Къртач - пневматичен AS 

220. 11. Електрически агрегат КК30 – Кавакенки, 30 Kw. Посочените 



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

инструменти, съоръжения и техническо оборудване са собственост на 

„Пътинженеринг” ЕООД.  

 

-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление: 

 Сертификат № 214417-2017-AQ-BGR-RvA за внедрена система за 

управление на качеството за строителна дейност по стандарт ISO 9001:2015, със срок 

на валидност до 06.03.2020г., с обхват: „Строителство, проектиране и инженеринг на 

пътища, пътни съоръжения и градски комуникации. Производство и полагане на 

асфалтови смеси. Ремонт, възстановяване и зимно поддържане на републикански и 

общински пътища. Строителство, проектиране и инженеринг на водопроводни и 

канализационни мрежи. Строителство, проектиране и инженеринг на енергийна 

инфраструктура и др.”; издаден на 03 март 2017 г. 

Издаден от: „DNV GL Business Assurance B.V.”, акредитирана от „Raad Voor 

Accreditatie (Dutch Accreditation Council) (RvA)” - член по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

 Сертификат № 214418-2017-AE-BGR-RvA за внедрена система за 

управление на околната среда за строителна дейност по стандарт ISO 14001:2015, със 

срок на валидност до 06.03.2020г. и с обхват: ”Строителство, проектиране и 

инженеринг на пътища, пътни съоръжения и градски комуникации. Производство и 

полагане на асфалтови смеси. Ремонт, възстановяване и зимно поддържане на 

републикански и общински пътища. Строителство, проектиране и инженеринг на 

водопроводни и канализационни мрежи. Строителство, проектиране и инженеринг на 

енергийна инфраструктура и др.”; издаден на 03 март 2017 г. 

Издаден от: „DNV GL Business Assurance B.V.”, акредитирана от „Raad Voor 

Accreditatie (Dutch Accreditation Council) (RvA)” - член по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

 

-Декларация за срок на валидност на офертата; 

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация. 

 

2. Комисията пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя на Участник № 2 – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД. 
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Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

-еЕдинен европейски документ за обществени поръчки, електронно подписан, в 

който участникът е декларирал, че: 

-Няма да използва ресурсите на трети страни; 

-Липсват основания за изключване; 

- Участникът сочи линк към публичен регистър: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3911 

Комисията извърши служебна справка в посочения публичен регистър и 

установи, че участникът е вписан в Камарата на строителите в Република България за 

следните групи и категории строежи: 

Групи и категории , за които е вписан строителят: 

 ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 

1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение №   I - TV 019740; 

строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 

(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6) 

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 

1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение №  II - TV 005826; 

строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 

 ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 

3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 006698; 

строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. 

  ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 

4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение №  IV - TV 009408; 

строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 
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   ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно 

позиция „Строителство” на КИД-2008: Удостоверение №   V - TV 013776; 

 

-Годишен оборот, както следва: 

 9 328 000,00 лв. за 2018 г.; 

 11 648 000,00 лв. за 2017 г.; 

 9 328 000,00 лв. за 2016 г.; 

 

-Застрахователна полица: 

 Застрахователна полица „Професионална отговорност на лицата по чл. 

171 от ЗУТ”  издадена от ЗАД „Армеец“ Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ - застрахователна полица № 0000834977 – Дата на 

издаване: 24.07.2019г. - Срок на валидност: 24.07.2020г. Адрес: гр.София ул. "Стефан 

Караджа“ № 2; +359 (0)2 8119100 www.armeec.bgoffice@armeec.bg – за застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в строителството“.   

С покритие 600 000,00 BGN (Bulgarian Lev). 

 

Технически и професионални способности, съответно проекти сходни с 

предмета на поръчката, както следва: 

1. Транзитни пътища V - Лот №17, Път II-16 Мездра – Елисейна – София – 

Нови Искър, L=81.779 км Участък 1 – Път II-16 „Мездра-Ребърково- Елисейна“, от км 

0+000 до км 22+544.90 Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге“, от км 22+544,90 до км 

50+790.53 Участък 3 – Път II-16 „Своге-Нови Искър“, от км 50+790.53 до км 81+778.84 

„Мегаинвест – холд“ ЕООД - Партньор в обединение ДЗЗД ТРЕЙС СВОГЕ – 40% 

Обща Дължина: 81,779 км 100% от Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге“, от км 

22+544,90 до км 50+790.53, е изпълнен от „Мегаинвест – холд“ ЕООД Дължина: 28,246 

км – 100% изпълнена от „Мегаинвест – холд“ ЕООД Габрит – Г9 Период на изпълнение 

на строителството: от м.10.2011г. до м.06.2016г. Категория, съгласно чл.137, ал.1 от 

ЗУТ: Първа категория Стойност: 12 988 250,09 лв без ДДС Дата на подписване на акт 

обр.15: 08.06.2016г. Дата на подписване на акт обр.16: 20.12.2016г. Разрешение за 

ползване: СТ – 05 – 1888/27.12.2016г. Изпълнени СМР: Земни работи – отстраняване на 

хумос; Асфалтови работи – направа на първи и втори битумен разлив; Доставка и 

полагане на асфалт; Пътни работи – основни пластове от зърнести материали, основа за 

банкети, бетонови бордюри, стоманена ограда, хоризонтална маркировка, пътни знаци, 

италиански улеи, бетонови коритса, бетонови плочи, тръбен водосток, ревизионни 
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шахти, направа на риголи, полагане на геотекстил; Ремонт на настилката на пътното 

платно – запълване на единични пукнатини, ремонт на локални деформации, ремонт на 

коловози; Разваляне на големи съоръжения – разваляне на съществуваща настилка, 

трошенокаменна основа, бетонов палст, изравнителен бетон, стоманобетон, 

хидроизолация, бордюри, парапети, еластична ограда, метална пасарелка, 

дилатационни фуга, чугунени отводнители, кабелни кутии; Ремонтни работи на големи 

съоръжения – изкоп, насип, вток и отток на съоръжения, подпорни стени, тротоарни 

блокове, пътна плоча, бетон, армировка, листова хидроизолация, предпазна ограда, 

ПВЦ – тръби, чугунени отводнители, дилатационни фуги, анкери, фуги.” 

Сума: 

12 988 250.09 BGN (Bulgarian Lev)  

Получател: 

Агенция "Пътна инфраструктура" 

 

-Механизация  и техническо оборудване:  

Следното техническо оборудване и механизация ще бъдат на разположение 

при изпълнение на договора: Колесен багер- товарач с хидравличен чук: -Кейс- 

порклайн, инв.№293 - Волво, инв.№277 Самосвали: -Мерцедес, инв.№234 -Мерцедес 

3335Ц, инв. №190 Бандажен валяк вибрационен 8-10т.: -Лутонг, инв.№405 

Двубандажен вибрационен валяк 3т.: -ЛТЦ 208, инв.№418 Двубандажен вибрационен 

валяк 1,5т.: -Бомаг, инв.№288 Ръчна трамбовка -инв.№657 Компресор -инв. №324 

Къртач: -инв.№655 Ел.агрегат: -инв.№522.  

 

-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление: 

 Сертификат по ISO 9001:2015 „или еквивалентно” за система з 

управление на качеството в строителството с обхват: Пътно строителство – всички 

видове пътни, железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна 

мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и др. 

Рехабилитация на пътища и асфалтиране. Поддържане на пътища и пътни съоръжения 

включително при зимни условия. Обекти, свързани с подобряване на вертикалната 

планировка на урбанизираните територии. Строителство, ремонт и поддръжка на ВиК 

съоръжения. Строителство и ремонт на сгради. СМР по реконструкция, саниране и 

модернизация на спортна инфраструктура; рег.№ 2010012005328 Срок на валидност на 

Сертификат по ISO 9001:2015: до 25.09.2020г. (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): [Електронен адрес: www.tuv.at Орган или 

служба: Център за сертифициране към TȔF AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 А –

1015 Wien ] 
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 Сертификат ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на 

околната среда с обхват: Пътно строителство – всички видове пътни, железопътни и 

инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на 

населените места/пътища, магистрали, летища и др. Рехабилитация на пътища и 

асфалтиране. Поддържане на пътища и пътни съоръжения включително при зимни 

условия. Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на 

урбанизираните територии. Строителство, ремонт и поддръжка на ВиК съоръжения. 

Строителство и ремонт на сгради. СМР по реконструкция, саниране и модернизация на 

спортна инфраструктура; рег.№ 20104102005327 Срок на валидност на Сертификат по 

ISO 14001:2015: до 25.09.2020г. (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): [Електронен адрес: www.tuv.at Орган или служба: 

Център за сертифициране към TȔF AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 А – 1015 

Wien ] 

 

-Декларация за срок на валидност на офертата; 

-Магнитен носител, съдържащ горепосочената информация. 

 

IV. Представените от участниците документи относно личното състояние и 

критериите за подбор ОТГОВАРЯТ на изискванията на Възложителя и НЕ са 

констатирани несъответствия. 

С това приключи първият етап от работата на комисията. Председателят закри 

заседанието на 09.12.2019 г. в 16:30 часа.  

Комисия: 

Председател: 

 …………П*…………........; 

Членове: 

1) ………П*……………….; 

 

2) ………П*……………….; 

      

  * Заличени данни на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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ПРОТОКОЛ №2 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1670/04.12.2019. на Кмета на 

Община Ихтиман, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедура по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман” 

 

Днес, 12.12.2019 г., в 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Ихтиман се 

проведе заседание на комисия в състав: 

 

Председател:  

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. Специалист; 

 

Членове:  

1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ; 

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт; 

 

Резервни членове: 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер на Община Ихтиман; 

4.  Иво Тодоров  –  правоспособен юрист; 

 

Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав. 

 

1. Работата на комисията премина при следния дневен ред: 

1. Проверка за съответствие на техническите предложения на участниците с 

изискванията на документацията за провеждане на обществената поръчка и Закона за 

обществените поръчки. 

2. Определяне на техническа оценка на участниците. 

3. Насрочване на публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 

участниците. 
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Комисията премина към точка първа от дневния си ред, като извърши проверка 

за съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на 

документацията за провеждане на обществена поръчка и Закона за обществените 

поръчки, по поредността на подадените оферти. 

 

 Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 

График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. 

Участникът е представил изискваните графици. Същите съответстват на 

изискванията на обществената поръчка. 

Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

 Участникът е оферирал срок за изпълнение на инвестиционното проектиране е  

59 /петдесет и девет / календарни дни. 

Участникът е оферирал срок за изпълнение на  строителството от 179 /сто 

седемдесет  и девет / календарни дни. 

Комисията приема, че оферираният срок за изпълнение съответства на 

изискванията на обществената поръчка. 

Гаранционен срок: 

Участникът е оферирал следния гаранционен срок: 

- 2/две/ години за реконструкция  и рехабилитация на улици; 

- 10 /десет/ години за новоизградени съоръжения 

Комисията приема, че оферираният гаранционен срок съответства на 

изискванията на обществената поръчка. 

 

Работна програма. 

Комисията се запозна обстойно с работната програма на участника и констатира, 

че същата съдържа: 

Уводна част – информация за строителния обект; етапи и последователност при 

изпълнение на инженеринга, организация за изпълнение на инвестиционното 

проектиране, организация за изпълнение на авторския надзор, организация за 

изпълнение на СМР, организация и мобилизация на използваните от участника ресурси 

и подготовка на строителна площадка, организация за изпълнение на СМР, временна 

организация на движението, обезпечение с необходимите ресурси, контрол на 

качеството, контрол с акредитирана строителна лаборатория, методи за изпитвания и 

контрол при изпълнение на отделните видове СМР, екзекутивна документация, 

приемане на СМР. 
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Работната програма продължава с част технология за изпълнение на всички 

видове СМР: 

Подписване на Акт обр. 2. Комисията констатира, че участникът не е описал 

механизма на съставяне и подписване на Акт обр. 2, като вместо това е изложил 

текстове относно мобилизация на ресурс за изпълнение на поръчката. 

Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици – участникът е 

изложил технология за изпълнение. 

Фрезоване – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Земни работи – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Механизиран скален изкоп– участникът е изложил технология за изпълнение. 

Технология, съпътстваща изграждането на мост. Тя включва: 

Кофражни работи – Комисията констатира, че участникът не е изложил каквато 

и да е технология за направа на кофраж. Вместо това е включил доставка на кофражни 

елементи и мерки за безопасност при направата на кофраж. 

Армировъчни работи – Комисията констатира, че липсва технология за направа 

на армировка. Изложени са единствено мерки за безопасност при направа на 

армировка. 

Бетонови работи – Комисията констатира, че липсва технология за изпълнение 

на бетонови работи. Изложени са единствено мерки за безопасност при полагане на 

бетон с бетон помпа и при вибриране. 

Комисията констатира, че за направа мостово съоръжение участникът не е 

включил полагане на асфалтова настилка, предпазна метална ограда и др. 

Работната програма продължава с описание на следните видове СМР: 

Направа на насип от скален материал – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Изкърпване на повредени площи и деформации с асфалтова смес– участникът е 

изложил технология за изпълнение. 

Машинно полагане на асфалтова смес – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Битумни разливи – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Полагане на бордюри – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Направа на нова дъждоприемна шахта – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Повдигане на РШ – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Изграждане на линейни отводнители – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Изграждане на отводнителни окопи и дренаж– участникът е изложил технология 

за изпълнение. 
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Действия при издаването на Акт обр. 15 – участникът описва действия при 

предаването на обекта. 

Гаранционна поддръжка – участникът е описал механизъм за отстраняване на 

гаранционни дефекти. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че участникът 

не е описал технология за изпълнение на мостово съоръжение, като за част от видовете 

СМР - кофражни работи, армировъчни работи и бетонови работи е описал единствено 

мерки за безопасност, друга част от необходимите СМР липсват, като изграждането на 

предпазна ограда на мостовото съоръжение. Поради изложеното, Комисията приема, че 

техническото предложение на участника не съдържа технология за изпълнение на 

мостово съоръжение, поради което предлага участника за отстраняване. 

Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. 

На този етап Комисията провери за наличие на минимално необходимото 

съдържание за съответствие, както следва: 

Компонент -„ - участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и 

организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор.“ 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и установи следното: 

Тази част започва с организация на персонала при изготвянето на инвестиционен 

проект – сформиране на екип, ресурсно обезпечение, компетентност не експертите, 

организационни мерки при проектирането, система за вътрешен контрол, организация 

на персонала за изпълнението на всяка задача от проектирането. 

Организация на персонала на етап СМР – сформиране на екип, обезпечение на 

екипа с нужните ресурси, компетентност на експертите и разпределение на техните 

отговорности, организационни мерки, организационни мерки относно вътрешен 

контрол, концепция на ниво отделна задача 

Организация на персонала при осъществяване на авторски надзор – сформиране 

на екип, ресурсно обезпечение, компетентност на експертите,  организация и 

комуникация при авторския надзор, система за вътрешен контрол. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира следното: 

участникът, при организацията на персонала не е изложил каквито и да е задължения и 

отговорности на изпълнителския персонал – строителни работници, общи работници, 

шофьори, машинисти и др. Единствено са описани задълженията на техническия 

сътрудник. Въз основа на изложеното, Комисията приема, че организацията на 

персонала на участника не отговаря на посоченото минимално изискване, тъй като не 

съдържа задължения и отговорности на трудовия ресурс /работници/, поради което 

предлага участника за отстраняване от участие в обществената поръчка. 
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„участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане 

на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на 

комуникация.“ 

Комисията се запозна с организацията на персонала на участника и констатира 

следното: 

Участникът не е разработил отделна част Комуникация. Участникът обаче е 

разработил Комуникация с Възложителя в части организация на персонала при 

изготвянето на инвестиционен проект организация на персонала при изготвянето на 

инвестиционен проект, Организация на персонала на етап СМР и Организация на 

персонала при осъществяване на авторски надзор. Участникът е предвидил различни 

видове комуникация – официална кореспонденция, електронна поща, телефон, факс и 

др. Предложената от участника комуникация осигурява надеждност и ефективност по 

смисъла на методиката. Водена от изложеното, Комисията приема, че предложеното от 

участника съответства на минимално необходимото съдържание за този компонент. 

  

 

Мерки за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали.. 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и установи следното: 

Тази част започва с мерки за управление на строителните отпадъци, 

продължава с програма за управление на отпадъците – нормативна база, обхват и 

цели,  очаквани видове и количества отпадъци, мерки за разделно събиране, 

отчет. Следват мерки за недопускане на замърсяване и мерки за опазване на 

околната среда. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира, че 

същото отговаря на изискванията на документацията, поради което приема, че 

тази част от техническото предложение отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

 

Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката. 

Мерки, осигуряващи спазването на изискванията на Наредба № 1 за 

обществения ред на територията на Община Ихтиман;  
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Участникът е изложил мерки за спазване на изискванията на Наредба № 1 

за обществения ред на територията на Община Ихтиман. Предложените мерки 

осигуряват спазването на наредбата. Комисията обсъди изложеното от участника 

и констатира, че тази част отговаря на изискванията на обществената поръчка. 

Мерки за опазване на общинските улици и пътища, по които ще се 

превозват от и до обекта строителна техника, строителни материали и строителни 

отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на общинските 

пътища на територията на община Ихтиман.  

Участникът е изложил мерки за спазване на изискванията на Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман. 

Предложените мерки осигуряват спазването на наредбата. Комисията обсъди 

изложеното от участника и констатира, че тази част отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

Мерки за предварително информиране на обществеността за районите на 

работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, 

необходима за изпълнение на строителството; 

Участникът е разработи тази част като предвижда поставянето на 

временни табели, схеми с временна организация на движението, мерки за 

временно осигуряване на комунални услуги и др. Комисията обсъди тази част от 

техническото предложение на участника и констатира, че същото отговаря на 

изискванията на обществената поръчка. 

Описание на конкретни обходни маршрути на предвидените за ремонт 

улици, в съответствие с част ВОБД на инвестиционния проект; 

Участникът е изложил механизъм за временна организация на движението 

и е описал необходимите обходни маршрути. Комисията обсъди тази част от 

техническото предложение на участника и приема, че същата отговаря на 

изискванията на обществената поръчка. 

Мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна 

механизация. 

Участникът излага, че на строителната площадка ще се намира само 

работеща механизация, като ненужната техника ще се отстранява от обекта на 

предвидени за паркиране на техниката места, работниците ще се извозват с 

автобус, който няма да престоява на строителната площадка. Комисията обсъди 

изложеното от участника и приема, че същото отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

Технически характеристики на материалите, които участникът ще 

използва при реализацията на поръчката. 

Комисията се запозна с тази част от техническото предложение на 

участниците и констатира следното:  

Тази част започва с подход на доставка, списък на основните материали, в 

едно с технически характеристики на същите, гаранционен срок на основните 
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материали. Комисията обсъди изложеното от участника и приема, че същото 

отговаря на изискванията на обществената поръчка 

 

Оценка на риска. 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и констатира следното: 

Оценката на риска започва с методология за оценка на риска. Следва оценка на 

следните рискове: риск от забава при стартиране на работите; риск от изоставане от 

графика, риск от закъснение при окончателно приключване на обекта, риск от 

непълноти или неточности в изходната документация, откриване на неидентифицирани 

подземни комуникации, риск от изпълнение на допълнителни дейности, риск от 

неблагоприятни климатични условия.  

Риск от забава при стартиране на работите – риска явно касае евентуална забава 

на издаване на акт обр. 2 за строежа. Според участника забавяне на началото на 

изпълнение на СМР би довело до промяна на крайния срок. Комисията счита, че забава 

на началото на изпълнение на СМР няма как да се отрази на датата на завършване на 

обекта, тъй като срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на 

Акт обр. 2 и изтича на датата на издаване на Акт обр. 15. Причините за настъпването на 

риска, според участника, са абсурдни: според участника риска може да настъпи поради 

неосигурен достъп до части от строителната площадка или при забава съгласуването на 

ВОД. Всъщност с издаването на Акт обр. 2 се осигурява пълен достъп до строителната 

площадка, а ВОД се съгласува преди издаването на Акт обр. 2. 

Риск от закъснение за окончателно приключване на обекта. Като причини за 

настъпване участникът сочи форсмажорни обстоятелства, археологически разкопки и 

др. Всъщност при настъпване на такива обстоятелства задължително се съставя Акт 

обр. 10 и до отпадане на предпоставките срокът за изпълнение на строителството спира 

да тече. 

Риск от непълноти или неточности в документацията. Според участника аспекта 

на проявление е непълноти или неточности в проектната документация, като мерки за 

недопускане участникът предвижда предварителен преглед на проектната 

документация, а като мярка за преодоляване на последиците – промяна в графика за 

изпълнение и съдействие при отстраняване на грешките. Участникът пропуска 

обстоятелството, че автор на инвестиционния проект би бил самия той, ако спечели 

обществената поръчка и че същия не само следва да окаже съдействие, но и да поправи 

сам собствените си грешки и несъответствия.   

За всички рискове участникът предвижда като мерки за преодоляване на риска 

изменение в графика за изпълнение.  

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че текстовете 

съдържат предварителни заявки за промяна на срока за изпълнение на Договора за 

инженеринг или промяна в графика за изпълнение /Касае се за графикът, който ще се 

изготви след одобрението на инвестиционния проект и ще бъде част от Договора за 

инженеринг/, в нарушение на изискванията на Закона за обществените поръчки. 

Промяна на срока за изпълнение или на графика за изпълнение може да се извърши 



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

единствено чрез Анекс към Договора за инженеринг при наличие на предпоставките, 

предвидени в ЗОП. Комисията приема още, че оценката на риска на участника съдържа 

противоречия с изискванията на ЗОП, а именно при настъпването на форсмажорни 

обстоятелства срокът за изпълнение на договора спира да тече и се съставят нужните 

Актове и протоколи, а не се променя графика за изпълнение. При наличие на 

археологически разкопки, строителството отново се спира и се съставят нужните 

актове, като сроковете за строителство спират да текат. 

Въз основа на изложеното, Комисията приема, че оценката на риска на 

участника не съответства на изискванията на обществената поръчка, поради което 

предлага участника за отстраняване. 

ОБРАЗЕЦ № 3 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП); 

Участникът е представил Образец 3 и същия отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

 

Въз основа на извършеното оценяване, Комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

 

  На основание чл. 107, т. 1  от Закона за обществените поръчки, 

предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка 

участника Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

Мотиви: 

1. Работна програма. 

Комисията се запозна обстойно с работната програма на участника и констатира, 

че същата съдържа: 

Уводна част – информация за строителния обект; етапи и последователност при 

изпълнение на инженеринга, организация за изпълнение на инвестиционното 

проектиране, организация за изпълнение на авторския надзор, организация за 

изпълнение на СМР, организация и мобилизация на използваните от участника ресурси 

и подготовка на строителна площадка, организация за изпълнение на СМР, временна 

организация на движението, обезпечение с необходимите ресурси, контрол на 

качеството, контрол с акредитирана строителна лаборатория, методи за изпитвания и 

контрол при изпълнение на отделните видове СМР, екзекутивна документация, 

приемане на СМР. 

Работната програма продължава с част технология за изпълнение на всички 

видове СМР: 
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Подписване на Акт обр. 2. Комисията констатира, че участникът не е описал 

механизма на съставяне и подписване на Акт обр. 2, като вместо това е изложил 

текстове относно мобилизация на ресурс за изпълнение на поръчката. 

Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици – участникът е 

изложил технология за изпълнение. 

Фрезоване – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Земни работи – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Механизиран скален изкоп– участникът е изложил технология за изпълнение. 

Технология, съпътстваща изграждането на мост. Тя включва: 

Кофражни работи – Комисията констатира, че участникът не е изложил каквато 

и да е технология за направа на кофраж. Вместо това е включил доставка на кофражни 

елементи и мерки за безопасност при направата на кофраж. 

Армировъчни работи – Комисията констатира, че липсва технология за направа 

на армировка. Изложени са единствено мерки за безопасност при направа на 

армировка. 

Бетонови работи – Комисията констатира, че липсва технология за изпълнение 

на бетонови работи. Изложени са единствено мерки за безопасност при полагане на 

бетон с бетон помпа и при вибриране. 

Комисията констатира, че за направа мостово съоръжение участникът не е 

включил полагане на асфалтова настилка, предпазна метална ограда и др. 

Работната програма продължава с описание на следните видове СМР: 

Направа на насип от скален материал – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Изкърпване на повредени площи и деформации с асфалтова смес– участникът е 

изложил технология за изпълнение. 

Машинно полагане на асфалтова смес – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Битумни разливи – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Полагане на бордюри – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Направа на нова дъждоприемна шахта – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Повдигане на РШ – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Изграждане на линейни отводнители – участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Изграждане на отводнителни окопи и дренаж– участникът е изложил технология 

за изпълнение. 

Действия при издаването на Акт обр. 15 – участникът описва действия при 

предаването на обекта. 
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Гаранционна поддръжка – участникът е описал механизъм за отстраняване на 

гаранционни дефекти. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че участникът 

не е описал технология за изпълнение на мостово съоръжение, като за част от видовете 

СМР - кофражни работи, армировъчни работи и бетонови работи е описал единствено 

мерки за безопасност, друга част от необходимите СМР липсват, като изграждането на 

предпазна ограда на мостовото съоръжение. Поради изложеното, Комисията приема, че 

техническото предложение на участника не съдържа технология за изпълнение на 

мостово съоръжение, поради което предлага участника за отстраняване. 

 

2.Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. 

Компонент „- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и 

организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор.“ 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и установи следното: 

Тази част започва с организация на персонала при изготвянето на инвестиционен 

проект – сформиране на екип, ресурсно обезпечение, компетентност не експертите, 

организационни мерки при проектирането, система за вътрешен контрол, организация 

на персонала за изпълнението на всяка задача от проектирането. 

Организация на персонала на етап СМР – сформиране на екип, обезпечение на 

екипа с нужните ресурси, компетентност на експертите и разпределение на техните 

отговорности, организационни мерки, организационни мерки относно вътрешен 

контрол, концепция на ниво отделна задача 

Организация на персонала при осъществяване на авторски надзор – сформиране 

на екип, ресурсно обезпечение, компетентност на експертите,  организация и 

комуникация при авторския надзор, система за вътрешен контрол. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира следното: 

участникът, при организацията на персонала не е изложил каквито и да е задължения и 

отговорности на изпълнителския персонал – строителни работници, общи работници, 

шофьори, машинисти и др. Единствено са описани задълженията на техническия 

сътрудник. Въз основа на изложеното, Комисията приема, че организацията на 

персонала на участника не отговаря на посоченото минимално изискване, тъй като не 

съдържа задължения и отговорности на трудовия ресурс /работници/, поради което 

предлага участника за отстраняване от участие в обществената поръчка. 

 

3. Оценка на риска. 



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и констатира следното: 

Оценката на риска започва с методология за оценка на риска. Следва оценка на 

следните рискове: риск от забава при стартиране на работите; риск от изоставане от 

графика, риск от закъснение при окончателно приключване на обекта, риск от 

непълноти или неточности в изходната документация, откриване на неидентифицирани 

подземни комуникации, риск от изпълнение на допълнителни дейности, риск от 

неблагоприятни климатични условия.  

Риск от забава при стартиране на работите – риска явно касае евентуална забава 

на издаване на акт обр. 2 за строежа. Според участника забавяне на началото на 

изпълнение на СМР би довело до промяна на крайния срок. Комисията счита, че забава 

на началото на изпълнение на СМР няма как да се отрази на датата на завършване на 

обекта, тъй като срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на 

Акт обр. 2 и изтича на датата на издаване на Акт обр. 15. Причините за настъпването на 

риска, според участника, са абсурдни: според участника риска може да настъпи поради 

неосигурен достъп до части от строителната площадка или при забава съгласуването на 

ВОД. Всъщност с издаването на Акт обр. 2 се осигурява пълен достъп до строителната 

площадка, а ВОД се съгласува преди издаването на Акт обр. 2. 

Риск от закъснение за окончателно приключване на обекта. Като причини за 

настъпване участникът сочи форсмажорни обстоятелства, археологически разкопки и 

др. Всъщност при настъпване на такива обстоятелства задължително се съставя Акт 

обр. 10 и до отпадане на предпоставките срокът за изпълнение на строителството спира 

да тече. 

Риск от непълноти или неточности в документацията. Според участника аспекта 

на проявление е непълноти или неточности в проектната документация, като мерки за 

недопускане участникът предвижда предварителен преглед на проектната 

документация, а като мярка за преодоляване на последиците – промяна в графика за 

изпълнение и съдействие при отстраняване на грешките. Участникът пропуска 

обстоятелството, че автор на инвестиционния проект би бил самия той, ако спечели 

обществената поръчка и че същия не само следва да окаже съдействие, но и да поправи 

сам собствените си грешки и несъответствия.   

За всички рискове участникът предвижда като мерки за преодоляване на риска 

изменение в графика за изпълнение.  

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че текстовете 

съдържат предварителни заявки за промяна на срока за изпълнение на Договора за 

инженеринг или промяна в графика за изпълнение /Касае се за графикът, който ще се 

изготви след одобрението на инвестиционния проект и ще бъде част от Договора за 

инженеринг/, в нарушение на изискванията на Закона за обществените поръчки. 

Промяна на срока за изпълнение или на графика за изпълнение може да се извърши 

единствено чрез Анекс към Договора за инженеринг при наличие на предпоставките, 

предвидени в ЗОП. Комисията приема още, че оценката на риска на участника съдържа 

противоречия с изискванията на ЗОП, а именно при настъпването на форсмажорни 

обстоятелства срокът за изпълнение на договора спира да тече и се съставят нужните 

Актове и протоколи, а не се променя графика за изпълнение. При наличие на 
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археологически разкопки, строителството отново се спира и се съставят нужните 

актове, като сроковете за строителство спират да текат. 

Въз основа на изложеното, Комисията приема, че оценката на риска на 

участника не съответства на изискванията на обществената поръчка, поради което 

предлага участника за отстраняване. 

 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. 

Участникът е представил изискваните графици. Същите съответстват на 

изискванията на обществената поръчка. 

Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

 Участникът е оферирал срок за изпълнение на инвестиционното проектиране е  

45 /четиридесет  и пет / календарни дни. 

Участникът е оферирал срок за изпълнение на  строителството от 145 /сто 

четиридесет  и пет / календарни дни. 

Комисията приема, че оферираният срок за изпълнение съответства на 

изискванията на обществената поръчка. 

Гаранционен срок: 

Участникът е оферирал следния гаранционен срок: 

- При основни ремонти и рехабилитация на пътища  и улици – 2 /две/години; 

- За съоръжения за пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство 

10 /десет/ години, при основен ремонт и рехабилитация 4/четири/ години.   

Комисията приема, че оферираният гаранционен срок съответства на 

изискванията на обществената поръчка. 

 

Работна програма. 

Комисията се запозна обстойно с работната програма на участника и констатира, 

че същата съдържа: 

Уводна част – данни за строителния обект. 

Следва описание на инвестиционното проектиране – подготвителен етап, 

задължения и отговорности на проектантския екип, предварителни проучвания, 

изработване на работни чертежи, съгласуване на проекта и издаване на разрешение за 

строеж. 

Следва част изпълнение на СМР – организация и мобилизация на използваните 

ресурси, организация на работа, подготвителни дейности и мероприятия, линеен 

календарен график, координация с другите участници в строителния процес, 

подготовка на площадката, мобилизация и временно строителство, временна 

организация на движението, организация за изпълнение на СМР. 
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Работната програма продължава с издаване на Акт обр. 2 – участникът описва 

пълния механизъм за издаването на същия акт.  

Работната програма продължава с описание на технологията за изпълнение на 

следните видове СМР: 

Отлагане върху терена – участникът е изложил технология за изпълнение. 

Демонтажни работи. Подготовка на терена за работа, Рязане с диамантина 

на асфалтобетонова настилка, Демонтаж на бордюри, вкл. превоз и Превоз на 

строителни отпадъци на депо, изкопни работи - – участникът е изложил 

технология за изпълнение на посочените видове СМР. 

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50 – участникът е 

изложил технология за изпълнение. 

Фрезоване на асфалтобетонова настилка с дебелина средно 4,4см.  за 

направа на асфалтобетонова н-ка и Почистване, измитане, измиване и 

подсушаване на пътното платно за полагане на асфалтобетон- от ведомост – 

участникът е изложил технология за изпълнение на всички видове СМР. 

"Изкърпване" на дупки по пътното платно с неплътен асф. Бетон и 

Запълване с битум на надлъжни и напречни пукнатини– участникът е изложил 

технология за изпълнение. 

Запълване с битум на надлъжни и напречни пукнатини– участникът е 

изложил технология за изпълнение. 

Двоен битумен разлив 1.2 кг / кв.м. , Обмазване с полимер-битумна паста 

между стара и нова настилка, Неплътен асфалтобетон  Е=1000 МРа,  и Плътен  

асфалтобетон тип "А" Е=1200 МРа– участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Бетонови работи– участникът е изложил технология за изпълнение. 

Пътни знаци– участникът е изложил технология за изпълнение. 

Хоризонтална пътна маркировка– участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Коригиране на проектно ниво на шахти – участникът е изложил технология 

за изпълнение. 

Предпазна метална ограда по БДС– участникът е изложил технология за 

изпълнение. 

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи тротоари, включваща 

следните видове СМР: Подготвителни работи - Подготовка на терена за работа, 

Демонтаж и изкоп на тротоарна настилка 20 см - 9350 м2, вкл. Превоз, 

Разкъртване на бетонови ивици по трот. настилка и Превоз на строителни 

отпадъци на депо, Изкоп земни почви  за направа на тротоарна  настилка и 

видими бетонови бордюри, Насип земни почви за оформяне на тротоарна 

настилка и Превоз изкоп на депо, Доставка и полагане на Несортиран трошен 

камък E=300 MPa, фракция 0-63, вкл. Превоз и Уплътняване на земна основа с 



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

ръчен самоходен валяк за направа на тротоарна настилка, Доставка и полагане на 

Цименто-пясъчен разтвор на тактилни плочи, Направа на тротоарни настилки от 

асфалт. Участникът е изложил технология за изпълнение на всички посочени 

видове СМР. 

Изграждане на мост. Участникът е описал: Изпълнение на Земни работи 

мостово съоръжение, Изкоп с багер в земни почви (включително натоварване, 

превоз на депо и подравняване) за фундаменти, Изкоп в скални почви за 

фундаменти, Обратно засипване от подходящи почви, Полагане на подходящ 

материал в насип към съоръженията и над бетонни фундаменти на съоръжения, 

Уплътняване на подходящ материал в насип към съоръжения и над фундаменти, 

Заскаляване с едроломен камък на насипи към съоръжения, Изпълнение на 

Кофражни работи мостово съоръжение, Армировъчни работи мостово 

съоръжение, Бетонови работи мостово съоръжение, Асфалтови работи мостово 

съоръжение, Принадлежности на пътното платно на мостово съоръжение, 

Отводнители, Направа на шахти за кабели, Ограничителна система за превозни 

средства върху тротоарни блокове. Участникът е изложил технология за 

изпълнение на всички посочени видове СМР. 

Работната програма продължава с действия при издаването на Акт обр. 15, 

предаване на обекта, гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни дефекти. 

Работната програма завършва с концепция за изпълнение на авторския надзор, в 

която участникът е изложил своята технология за изпълнение на авторския надзор. 

Комисията приема, че изложеното от участника отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира, че 

участникът е описал технологията за изпълнение на всички видове СМР, поради което 

приема, че работната програма на участника отговаря на изискванията. 

 

Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. 

На този етап Комисията провери за наличие на минимално необходимото 

съдържание за съответствие, както следва: 

Компонент -„ - участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и 

организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор.“ 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и установи следното: 

Тази част започва с Въведение – нормативни актове, организационна структура 

и други. 

Следват задълженията и отговорностите на експертите на проектантския екип, в 

това число задълженията при осъществяване на авторския надзор. 
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Организацията на персонала продължава със задълженията и отговорностите на 

експертите по време на строителството – началник строителен обект, технически 

ръководител, експерт контрол на качеството, експерт ЗБУТ, експерти по части. 

Следва описание на задълженията и отговорностите на бригадири на бригади, 

строителни работници, общи работници, шофьори, механизатори, технически и 

помощен персонал. 

Организацията на персонала в тази част завършва с организационни мерки на 

екипа за изпълнение на обществената поръчка. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира следното: 

участникът, при организацията на персонала е изложил изискуемото съдържание. Въз 

основа на изложеното, Комисията приема, че организацията на персонала на участника 

отговаря на посоченото минимално изискване. 

 

Компонент „участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация 

с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане 

на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на 

комуникация.“ 

Комисията се запозна с организацията на персонала на участника и констатира 

следното: 

Участникът е разработил отделна част Комуникация. Изложеното от участника 

започва с подход и взаимодействие между членовете на екипа, Комуникация с 

Възложителя – участникът предлага комуникацията да се извършва на оперативни 

срещи – месечни, седмични, извънредни, официални писма и кореспонденция, телефон, 

факс, електронна поща и др.  Предложената от участника комуникация осигурява 

надеждност и ефективност по смисъла на методиката. Водена от изложеното, 

Комисията приема, че предложеното от участника съответства на минимално 

необходимото съдържание за този компонент. 

  

 

Мерки за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали.. 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и установи следното: 
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Тази част започва с мерки за управление на отпадъците, продължава с 

други мерки за опазване на околната среда. Следва анализ на основните видове 

строителни отпадъци и завършва с действия по третиране на отпадъците. 

Участникът е съобразил изискванията на Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г., като е 

предвидил действия за рециклиране, съгласно изискванията. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и констатира, че 

същото отговаря на изискванията на документацията, поради което приема, че 

тази част от техническото предложение отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

 

Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката. 

Мерки, осигуряващи спазването на изискванията на Наредба № 1 за 

обществения ред на територията на Община Ихтиман;  

Участникът е изложил мерки за спазване на изискванията на Наредба № 1 

за обществения ред на територията на Община Ихтиман. Предложените мерки 

осигуряват спазването на наредбата. Комисията обсъди изложеното от участника 

и констатира, че тази част отговаря на изискванията на обществената поръчка. 

Мерки за опазване на общинските улици и пътища, по които ще се 

превозват от и до обекта строителна техника, строителни материали и строителни 

отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на общинските 

пътища на територията на община Ихтиман.  

Участникът е изложил мерки за спазване на изискванията на Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман. 

Предложените мерки осигуряват спазването на наредбата. Комисията обсъди 

изложеното от участника и констатира, че тази част отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

Мерки за предварително информиране на обществеността за районите на 

работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, 

необходима за изпълнение на строителството; 

Участникът е разработи тази част като предвижда публикации в местни 

медии – телевизия и вестник, срещи с обществеността, информационни табели. 

Комисията обсъди тази част от техническото предложение на участника и 

констатира, че същото отговаря на изискванията на обществената поръчка. 

Описание на конкретни обходни маршрути на предвидените за ремонт 

улици, в съответствие с част ВОБД на инвестиционния проект; 

Участникът е изложил конкретни обходни маршрути в съответствие с 

изискванията на обществената поръчка. Комисията обсъди тази част от 

техническото предложение на участника и приема, че същата отговаря на 

изискванията на обществената поръчка. 
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Мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна 

механизация. 

Участникът излага, че на строителната площадка ще се намира само 

механизация, необходима за изпълнение на СМР. Незаетата техника ще се 

прибира в складова база на участника. Няма да се допуска паркирането на лични 

или служебни МПС на територията или в близост до строителната площадка. 

Комисията обсъди изложеното от участника и приема, че същото отговаря 

на изискванията на обществената поръчка. 

Технически характеристики на материалите, които участникът ще 

използва при реализацията на поръчката. 

Комисията се запозна с тази част от техническото предложение на 

участниците и констатира следното:  

Тази част съставлява таблица, в едната колона на която се изброяват 

строителните материали, а в другата – характеристиките на същите. Комисията 

обсъди изложеното от участника и приема, че същото отговаря на изискванията 

на обществената поръчка 

 

Оценка на риска. 

Комисията се запозна обстойно с тази част от техническото предложение на 

участника и констатира следното: 

Оценката на риска започва с методология за оценка на риска. Следва 

идентифициране на множество рискове. За всеки риск е извършена оценка, като са 

разработени мерки за недопускане настъпването на риска и мерки за преодолявае на 

последиците от настъпването на риска. 

Комисията обсъди подробно изложеното от участника и приема, че оценката на 

риска на участника отговаря на изискванията на обществената поръчка. 

 

ОБРАЗЕЦ № 3 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП); 

Участникът е представил Образец 3 и същия отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

 Допуска участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД до оценка на техническо 

предложение. 
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2. Комисията продължи своята работа по точка втора от дневния си ред, а 

именно оценка на техническото предложение на допуснатите участници за обект:  

„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман” 

 

До оценка на техническото предложение е допуснат участник „МЕГАИНВЕСТ-

ХОЛД” ЕООД 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника по критерии 

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”. За 

целта Комисията се запозна обстойно с част Организация на персонала на участника от 

Техническото му предложение и констатира следното: 

Оценяването се извърши по съдържащата се в Документацията за възлагане на 

обществената поръчка методика за оценка на „Организация и професионална 

компетентност на персонала – експертен и трудов, на който е възложено изпълнението 

на поръчката” по подкритерии, както следва: 

 

Подпоказател ТО1  

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката” 

 

Максимален 

брой точки: 

50 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, 

съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и 

авторския надзор.  

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното 

уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в 
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процеса на комуникация. 

 

Важно! Ако предложената от участника организация на персонала не 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, 

съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и 

авторския надзор.  

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното 

уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в 

процеса на комуникация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която е налично едно от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран 

необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав 

на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк 

ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното 

изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, 
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задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или 

еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните 

работници, за съответната задача; 

3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на 

екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител 

проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, 

технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник 

строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с 

ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху 

изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество. 

4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия 

ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на 

Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, 

експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е 

доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по 

избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, 

съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и 

авторския надзор.  

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното 

уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 
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Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в 

процеса на комуникация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични две от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран 

необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав 

на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк 

ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното 

изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, 

задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или 

еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните 

работници, за съответната задача; 

3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на 

екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител 

проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, 

технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник 

строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с 

ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху 

изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество. 

4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия 

ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на 

Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, 

експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е 

доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на 
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изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по 

избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, 

съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и 

авторския надзор.  

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното 

уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в 

процеса на комуникация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични три от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран 

необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав 

на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк 

ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното 

изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, 
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задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или 

еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните 

работници, за съответната задача; 

3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на 

екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител 

проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, 

технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник 

строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с 

ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху 

изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество. 

4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия 

ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на 

Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, 

експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е 

доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по 

избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовите експерти 

/ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, 

съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и 

авторския надзор.  

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното 

уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 
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Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в 

процеса на комуникация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични четири от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, 

строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран 

необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав 

на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк 

ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното 

изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, 

задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или 

еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните 

работници, за съответната задача; 

3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на 

екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител 

проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, 

технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник 

строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с 

ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху 

изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика 

под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество. 

4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия 

ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на 

Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, 

експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е 

доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на 
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изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по 

избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

 

Комисията се запозна обстойно с организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката на участника и констатира следното. 

Компонент: 

-„ - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен 

състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите 

и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни 

мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на проектирането, 

строителството и авторския надзор.“ 

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника в тази 

си част и установи следното: 

Съдържанието и оценката на този компонент е изложено по-горе. 

Въз основа на изложеното по-горе оценяване, Комисията приема, че участникът е 

разработил този компонент и същия отговаря на изискванията на обществената 

поръчка. 

 

Компонент: 

„участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с 

Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на 

комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява 

законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на 

проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане 

на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява 

доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на 

комуникация.“ 

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника в тази 

си част и установи следното: 

Съдържанието и оценката на този компонент е изложено по-горе. 

Въз основа на изложеното по-горе оценяване, Комисията приема, че участникът е 

разработил този компонент и същия отговаря на изискванията на обществената 

поръчка. 
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Компонент: 

„За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и 

авторския надзор, е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира 

обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 

т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);“ 

 Участникът е разработил тази част под формата на текст: разделил е 

изпълнението на поръчката на седемнадесет задачи – проектиране, подготвителни 

работи, изпълнение на видовете СМР, авторски надзор. За всяка задача е 

посочено: вид наименование на задачата, ръководен състав, консултативни 

експерти, отговорен експерт, задачи на отговорния експерт, начало и край на 

изпълнение на дейноста /препратка към линеен календарен график/, необходим 

ресурс за изпълнение..  

Комисията обсъди изложеното от участника и приема, че тази част отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

Въз основа на изложеното, Комисията приема, че участникът е разработил този 

компонент и същия отговаря на изискванията на обществената поръчка. 

 

Компонент: 

„За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и 

авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), 

е дефиниран необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав 

на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк ръководител 

/бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на 

отговорния за изпълнението им експерт/и, задълженията на отговорния пряк 

ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти 

или строителните работници, за съответната задача;“ 

Комисията се запозна обстойно с техническото предложение на участника в тази 

си част и установи следното: 

Участникът е разработил тази част под формата на текст: разделил е 

изпълнението на поръчката на седемнадесет задачи – проектиране, подготвителни 

работи, изпълнение на видовете СМР, авторски надзор. За всяка задача е 

посочено: вид наименование на задачата, ръководен състав, консултативни 

експерти, отговорен експерт, задачи на отговорния експерт, задачи на трудовия 

ресурс, начало и край на изпълнение на дейноста /препратка към линеен 

календарен график/, необходим ресурс за изпълнение/препратка към линейния 

график и неговите съставни части. 
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Комисията обсъди изложеното от участника и приема, че тази част отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

Въз основа на изложеното, Комисията приема, че участникът е разработил този 

компонент и същия отговаря на изискванията на обществената поръчка. 

 

Компонент: 

„Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за 

изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител проектиране и 

авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, технически сътрудници 

проектиране и авторски надзор, началник строителен обект, технически 

ръководител, експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници; 

описан е контрола върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 

работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати), отчитането на резултатите и проследяване на спазване на 

изискванията за качество.“ 

Комисията се запозна с организацията на персонала на участника в тази част, 

както следва: 

- Уводна част; 

- Методи за осигуряване на качеството; 

- Основни етапи на системата за осигуряване на качеството; 

- Методи за контрол; 

- Вътрешнофирмен контрол; 

- Задачи и отговорности на ръководния и трудовия персонал на ниво отделна 

задача /вид СМР; 

- Система за контрол на качеството. 

 

 Комисията обсъди изложеното от участника и приема, че тази част отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 Компонент: 

„Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които 

ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други 

организационни мерки на ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените 

в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е 

доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 

на поръчката. 
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„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от 

участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта 

и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.“ 

Комисията се запозна с организацията на персонала на участника в тази част, както 

следва: 

- Уводна част; 

- Организационни мерки на персонала, които ще бъдат предприети при 

прекъсване изпълнението на обществената поръчка; 

- Други организационни мерки, освен посочените от възложителя, като социални 

мерки, мерки за опазване на околната среда, мерки за недопускане нараняване на 

външни лица /граждани/ и др.. 

 

 

Комисията, като взе в предвид съдържащата се в документацията методика 

за оценка, и че участникът е разработил минималните изисквания и всички 

четири посочени в методиката компонента, единодушно 

 

РЕШИ: 

 

Оценката на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД по критерии Т1 

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” е 50 

точки. 

 

Комисията пристъпи към определяне на общата техническа оценка на 

участника. 

 

ТОN =  Т1 = 50 точки. 

 

Въз основа на извършеното оценяване, Комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

Техническата оценка на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД е 50 точки. 

 

Допуска участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД до отваряне на ценова 

оферта. 
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3. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

 

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценова оферта на участник 

„МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД за 23.12.2019 г. от 10,00 часа на адрес: Заседателна 

зала на Община Ихтиман, находяща се в административна сграда на Община Ихтиман 

в град Ихтиман, обл. Софийска. 

2. Да се публикува информация в профила на купувача на Община Ихтиман, 

като се акцентира, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

С това заседанието на Комисията приключи. Председателят закри заседанието 

на 16.12.2019 г. в 17,00 часа.  

 

 

Комисия: 

Председател: 

 …………П*…………........; 

 

Членове: 

1) ………П*……………….; 

 

2) ………П*……………….; 

      

  * Заличени данни на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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ПРОТОКОЛ №3 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1670/04.12.2019. на Кмета на 

Община Ихтиман, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедура по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман” 

 

Днес, 23.12.2019 г., в 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Ихтиман се 

проведе заседание на комисия в състав: 

 

Председател:  

Цветелина Николова – Хаджийска – гл. Специалист; 

 

Членове:  

1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ; 

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт; 

 

Резервни членове: 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер на Община Ихтиман; 

4.  Иво Тодоров  –  правоспособен юрист; 

 

Работата на комисията премина при следния дневен ред: 

 1. Публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците. 

 2. Закрито заседание за окончателна оценка на Ценовите оферти на 

участниците и определяне на изпълнител. 

 

 

I. Председателят констатира, че Комисията е в пълен състав и същата 

започна работа.   

Комисията пристъпи към точка първа от дневният ред. Комисията провери за 

редовно уведомяване на участниците за датата и часа на отварянето на ценовите оферти 

и констатира, че всички участници са редовно уведомени за отварянето на ценови 

оферти. В 10,00 часа Председателят на Комисията покани в заседателната зала да 

влязат представителите на участниците и други лица, които имат право да присъстват 
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на публичното заседание. На публичното заседание не присъства представител на 

участниците. 

 

Председателят разясни на присъстващите действията, които следва да бъдат 

извършени, а именно:  

Преди да пристъпи към отваряне на Ценовите предложения на допуснатите 

участници в процедурата и техните представители, на основание чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП,  ще бъдат съобщени резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели. 

 

II. Председателят съобщи наименованията на участниците, които не са 

допуснати до оценка на техническо предложение по поредност на подадените оферти. 

След което продължи със съобщаването на наименованията на участниците, които са 

допуснати до оценка на техническите  предложения.  

Въз основа на констатациите, изводите и мотивите, изложени подробно в 

Протокол № 2 , комисията  не допуска до по-нататъшно разглеждане офертите за 

обществена поръчка с предмет „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”, следния 

участник: 

 Участник – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 

Въз основа на констатациите, изводите и мотивите, изложени подробно в 

Протокол № 3 , комисията допусна до по-нататъшно разглеждане офертата на следния 

участник: 

 Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

  

III. Председателят оповести оценката на допуснатите участници до отваряне 

на ценовите оферти по другите показатели по поредността на подадените оферти, както 

следва: 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД – 50 точки. 

 

Оценката Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД попоказателТО1 

„Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката” е 50 точки. 

Техническата оценката на Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД е 50 

точки и същият е допуснат до отваряне на ценово предложение. 

 

 

IV. Председателят на комисията, пристъпи към отваряне на ценовите оферти 

на допуснатите участници по поредност на обособените позиции и подадените оферти. 
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При отваряне на ценовите оферти, членовете на комисията удостовериха, че Ценовите 

предложения са с  ненарушена цялост. 

 

 

1. Председателят на Комисията  отвори  ценовата оферта на Участник 

„МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД и  оповести  оферираната   цена, както следва: 

 

Цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг: 

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село 

Стамболово, общ. Ихтиман”: 2 495 000,00 / два милиона четиристотин деветдесет и 

пет хиляди/ лева без включен ДДС и 2 994 000,00/ два милиона деветстотин 

деветдесет и четири хиляди/  лева с включен ДДС. 

 Цена за изготвяне на инвестиционен проект: 20 000,00 / двадесет хиляди/ лева 

без включен ДДС и 24 000,00/ двадесет и четири хиляди/  лева с включен ДДС.  

Цена за извършване на строителнo-монтажните работи  /СМР/: 2 470 000,00 / 

два милиона четиристотин и седемдесет хиляди/ лева без включен ДДС и 

2 964 000,00/ два милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди/  лева с включен 

ДДС. 

Цена за изпълнение на авторски надзор: 5 000,00 / пет хиляди /левабезвключен 

ДДС и 6 000,00/ шест хиляди/лева с включен ДДС. 

Трима от членовете на Комисията подписаха ценовата оферта на участника. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията.  

Заседанието на Комисията продължи на 23.12.2019 г. от 11,00 часа. Комисията 

продължи своята работа на закрито заседание по точка втора от дневният си ред, а 

именно, окончателна оценка на Ценовите предложения на допуснатите  участници и 

класиране на участниците в процедурата. 

V. Комисията извърши окончателната оценка по поредност на подадените 

оферти. 

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД. Комисията се апозна с ценовата 

оферта на участника и констатира, че същата отговаря на изискванията на 

обществената поръчка. 

 Въз основа на така извършените проверки, Комисията единодушно 

РЕШИ: 

 Ценовата оферта на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД е пълна и 

съответства на изискванията на тръжната документация. 

 

 

VI. Комисията пристъпи към определяне на ценовите оценки на  допуснатите 

участници по поредността на подадените оферти. Комисията използва съдържащата се 

в тръжната документация методика, както следва: 
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„ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва 

съгласно следната методика: 

Най-ниската цена за изпълнение, носи на кандидата 50  точки. Общата 

финансова оценка (Ц) за този кандидат е 50 точки.  

Ц= Ц1+Ц2+Ц3 

Където: 

Ц –  Обща финансова оценка за изпълнение на поръчката. 

Ц1 – Цена за изпълнение на инвестиционното проектиране; 

Ц2 – Цена за изпълнение на строителството; 

Ц3 – Цена за изпълнение на авторския надзор. 

 

Ц1 – Цена за изпълнение на инвестиционното проектиране. Най-ниската цена 

носи на участника 5 точки.  

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по 

следната формула: 

Ц1 =      Най – ниска  цена       Х 5 

Цена на кандидата 

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

Ц2 – Цена за изпълнение на строителството. Най-ниската цена носи на 

участника 40 точки.  

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по 

следната формула: 

Ц2 =      Най – ниска  цена       Х 40 

Цена на кандидата 

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

Ц3 – Цена за изпълнение на авторския надзор. Най-ниската цена носи на 

участника 5 точки.  



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по 

следната формула: 

Ц3 =      Най – ниска  цена       Х 5 

Цена на кандидата 

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

Максималната стойност на ФОN е 50 точки и се дава на участника, предложил 

най-ниска цена.“ 

 

Показател „Финансова оценка на офертата” (ФО) Обособена позиция  

Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

Комисията пристъпи към определяне на финансова оценка по подпоказател Цена 

за изпълнение на инвестиционното проектиране на офертата на „МЕГАИНВЕСТ-

ХОЛД” ЕООД. За определяне на оценката Комисията използва съдържащата се в 

документацията методика, както следва: 

 

 Оферираната цена за извършване на инвестиционно проектиране на участника е: 

20 000,00лева без ДДС 

 

Ц1 =      Най – ниска  цена       Х 5= 20 000,00= 5 точки 

               Цена на кандидата            20 000,00 

 

Ц1= 5 точки 

Оценката на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД по подпоказател Цена за 

изпълнение на инвестиционното проектиране е 5 /пет/ точки. 

 

Комисията пристъпи към определяне на финансова оценка по подпоказател Цена 

за изпълнение на строителството на офертата на „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД. 

За определяне на оценката Комисията използва съдържащата се в документацията 

методика, както следва: 

 

 Оферираната цена за извършване на строителството на участника е: 

2 470 000,00лева без ДДС 

 

Ц2 =      Най – ниска  цена       Х 40= 2 470 000,00= 40 точки 

               Цена на кандидата             2 470 000,00 
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Ц2= 40 точки 

Оценката на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД по подпоказател Цена за 

изпълнение на строителството е 40 /четиридесет/ точки. 

 

Комисията пристъпи към определяне на финансова оценка по подпоказател Цена 

за изпълнение на авторския надзор на офертата на „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД. 

За определяне на оценката Комисията използва съдържащата се в документацията 

методика, както следва: 

 

 Оферираната цена за изпълнение на авторския надзор на участника е: 

5 000,00лева без ДДС 

 

Ц3 =      Най – ниска  цена       Х 5= 5 000,00= 5 точки 

               Цена на кандидата            5 000,00 

 

Ц3= 5 точки 

Оценката на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД по подпоказател Цена за 

изпълнение на авторския надзор е 5 /пет/ точки. 

 

Комисията пристъпи към определяне на общата финансова оценка за 

изпълнение на поръчката на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД 

Ц= Ц1+Ц2+Ц3 = 5+40+5 = 50 точки. 

ФОN = Ц = 50 точки 

Оценката на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД по показател Обща 

финансова оценка за изпълнение на поръчката е 50 /петдесет/ точки. 

 

 

VII. Комисията пристъпи към определяне на Комплексна оценка на 

участниците по обособени позиции, както следва: 

„КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

КОN = ТОN + ФОN 

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели 

числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната 

запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки.“ 
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Комплексна оценка на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД. 

 

 

КОN = ТОN + ФОN =50+50=100 jf’ur 

Комплексната оценка на „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД е 100/сто/ точки. 

 

VIII. Комисията пристъпи към крайно класиране на участниците: 

В съответствие с критерия за избор на изпълнител по тази процедура – 

„Икономически най-изгодна оферта” и въз основа на изложените по-горе резултати и 

получените с комплексната оценка на основание изложеното до тук, комисията прави 

следното класиране на участниците в процедурата за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”: 

 

1 (първо) място „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД -  с комплексна оценка  100 

(сто) точки. 

2 (второ) място Няма класиран участник. 

 

С това приключи работата на комисията. Председателят закри заседанието  на 

23.12.2019 г. от 15:00 часа. Комисията предаде на Кмета на Община Ихтиман  

Протоколите от заседанията на Комисията в едно с цялата документация по 

провеждане на обществената поръчка. 

 

Комисия: 

Председател: 

……….…П*…………………; 

 

Членове: 

1)……………П*………………….; 

 

2)……………П*………………….; 

 

 

Дата на получаване:   Възложител: 

23.12.2019 г.      ……………П*……………… 
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Утвърдил: 

 

………27.12.2019 г………………………….. 

Дата на утвърждаване: 

 

 

 

  
 * Заличени данни на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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