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ПРОТОКОЛ № 2 

 
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от 

участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 

„Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция на водопроводната 

мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман“, открита с решение № 1140 от дата 31.08.2018 г. на 

кмета на Община Ихтиман, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в 

РОП под преписка № 00140-2018-0010 

 

 

            Днес, 01.11.2018 г., в 11:00 часа, в сградата на Община Ихтиман, в изпълнение на 

заповед № 1290/26.09.2018 г. на кмета на Община Ихтиман за провеждане на обществена 

поръчка чрез публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе заседание на комисия за 

отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав: 

 

Председател: инж. Тони Кацаров – зам. Кмет на  Община Ихтиман 

 

Членове:       

1. Иво Тодоров – правоспособен юрист; 

2. инж. Петър Добрев – гл. инженер на Община Ихтиман. 

 

   

        I.На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка 

на съдържанието на Техническото предложение на участниците за съответствие с 

предварително обявените условия. 

         

         Бяха направени следните констатации:  

 

1. За участник № 1 „НТСС - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

съдържащо предложение за изпълнение на поръчката, график на изпълнение и декларации за 

срока на валидност на офертите, за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на 

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

заетостта и условията на труд.  
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      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 20 (двадесет) календарни дни. 

     Участникът идентифицира и описва подхода си за изпълнението на предмета на 

поръчката. Идентифицирани са три етапа от изпълнение – подготвителен етап на 

строителство, етап на строителство и заключителен етап на строителството.      

       Направено е описание на дейностите, които ще изпълнява строителния надзор при 

изпълнение на СМР. Изброени са нормативните актове, които ще бъдат спазвани по време на 

изпълнението. Идентифицирани са и поддържащи дейности, извън дейностите и 

задълженията на строителния надзор.  

        Представената е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида и броя експерти и техните права, задължения и отговорности.  

          Приложен е график за изпълнението на строителния надзор, в който са разгледани 

подготвителния период, изготвяне на документи по Наредба №3 и ПИПСМР, доклади до 

Възложителя, Съвещания със строителя и времето на провеждането на всяко от посочените. 

          С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то съдържа всички изискуеми 

реквизити и отговаря на предварително обявените условия.  

        Водена от горните съображения комисията допуска участника „НТСС - 

КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД до следващ етап от процедурата. 

   

2. За участник № 2 „ВЕДИПЕМА” ЕООД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

предложение за изпълнение на поръчката, и декларации за срока на валидност на офертите, 

за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на задълженията, свързани с данъци 

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

      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 15 (петнадесет) календарни дни. 

      Описани са дейностите по изпълнение на строителния надзор.  

      Представената е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида експерти и техните права, задължения и отговорности. 

Описана е матрица на отговорностите на всеки член от екипа. Направено е разпределение на 

отговорностите на екипа на ниво отделна задача. 

     Описани са стъпки и мерки по упражняването на контрол върху строителните материали 

и тяхното съответствие с изискванията за строежите, ритмичност на доставките, начин на 

складиране, начин на влагане, изпитания и др.  

      Като иновативни методи за изпълнение на дейностите са посочени стратегия за 

упражняване на контрол по видовете СМР, изготвен е план и анализ на риска.  
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     Като организационни методи и решения, касаещи изпълнението на дейностите са 

посочени планиране на строителния контрол, преглед и приемане на строителната програма, 

срещи с възложителя, изготвяне на документация за отчитане на изпълнението и доклади. 

          С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то НЕ съдържа всички изискуеми 

реквизити и НЕ отговаря на предварително обявените условия.  

 

      В техническото предложение на участника няма приложен график за изпълнение на 

дейностите. В документацията за участие – т.3 „Съдържание на опаковката“, подточка 3.5 

„Техническо предложение за изпълнение на общестевената поръчка“ е посочено 

съдържанието на техническото предложение. Като част от него участниците следва да 

изготвят „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“. 

Този елемент от техническото предложение подлежи на оценка, като е посочено изрично че 

трябва да отговаря на изискванията на методиката за оценка на офертите. В методиката е 

посочено, че за да отговаря на минималните изисквания на възложителя участникът следва 

да е представил описание на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и 

график за тяхното изпълнение. В предложението на участника няма представен график за 

изпълнение на дейностите. Отново в методиката изрично е записано, че ако направеното от 

участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, 

поставени в настоящата методика и документация или не съдържа някои от задължителните 

части и минимални изисквания, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

     Водени от горните мотиви комисията предлага за отстраняване участника 

„ВЕДИПЕМА“ ЕООД на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, а именно – 

представена е оферта без изискуемия график за изпълнение на поръчката.  

 

3. За участник № 3 „Т7 Консулт” ЕООД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

съдържащо предложение за изпълнение на поръчката, график на изпълнение и декларации за 

срока на валидност на офертите, за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на 

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

заетостта и условията на труд.  

      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 10 (десет) календарни дни. 

        Описан е подходът за изпълнение на поръчката. Идентифицирани са ключови моменти 

при изпълнението. Направено е описание на дейностите, които ще изпълнява строителния 
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надзор при изпълнение на СМР. Изброени са актовете и протоколите, които ще се съставят 

по време на строителството.  

        Описан е начинът на контрол на количеството и качеството на изпълнените работи и 

вложените материали. 

        Представена е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида и броя експерти и техните права, задължения и отговорности. 

Представена е схема и описание на начина на извършване на комуникацията между екипа и 

останалите участници в строителния процес.  

          Участикът изброява какво ще извършва при изпълнение на дейностите в частта от 

предложението си „Необходими ресурси за изпълнение на дейностите“.  

          Представени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Разработен е план и механизъм за осъществяване на качеството. Описан е контролът върху 

изпълнението на проектите.  

          Като допълнителни организационни мерки са посочени – наблюдение на напредъка на 

строителните работи, стъпки и мерки по упражняване на контрол върху строителните 

материалиш 

          Приложен е график за изпълнението на строителния надзор, в който са описани 

дейностите, които ще се извършват, срока на извършване и отговороните експерти. 

          С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то съдържа всички изискуеми 

реквизити и отговаря на предварително обявените условия.  

        Водена от горните съображения комисията допуска участника „Т7  Консулт” 

ЕООД до следващ етап от процедурата. 

 

4. За участник № 4 „Екип - МГ” ООД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

съдържащо предложение за изпълнение на поръчката, и декларации за срока на валидност на 

офертите, за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на задълженията, свързани 

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

      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 20 (двадесет) календарни дни. 

        Описан е подходът за изпълнение на поръчката. Направено е описание на 

последователността и взаимообвързаността на дейностите, които ще изпълнява участника. 

Описани са етапите на изпълнение на договора и резултатите, които ще бъдат постигнати.  

        Направено е описание на мерките, които ще се предприемат за недопускане и 

предотвратяване на рисковете по време на изпълнението. 
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        Представена е стратегия за контрол на изпълнението по видовете СМР, както и 

стратегия за контрол по време на гаранционните срокове на обекта. 

         Изброени са изпълнени договори за упражняване на строителен надзор от участника и 

въведените системи за управление на дружеството. 

        Представена е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида и броя експерти и техните права, задължения и отговорности. 

Представена е схема и описание на начина на извършване на комуникацията между екипа и 

останалите участници в строителния процес.  

        За всяка от посочените дейности е посочено какви задачи ще бъдат извършени, 

посочени са необходимите човешки ресурси - отговорните експерти, срока за изпълнение на 

задачата, задълженията на експертите, очакваните резултати.  

        Посочени са ресурсите, които са необходими за изпълнението на отделните дейности и 

задълженията на експертите по тях.  

        Представени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти. Описани са методите 

за постигане на контрол върху качеството 

          Като допълнителни организационни мерки са посочени – изготвяне на подробен план 

за оценка на риска, прилагане на гъвкаво работно време, проучвания и прилагане на 

информация от сходни проекти, дейности по кадастър.  

            С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то НЕ съдържа всички изискуеми 

реквизити и НЕ отговаря на предварително обявените условия.  

 

      В техническото предложение на участника няма приложен график за изпълнение на 

дейностите. В документацията за участие – т.3 „Съдържание на опаковката“, подточка 3.5 

„Техническо предложение за изпълнение на общестевената поръчка“ е посочено 

съдържанието на техническото предложение. Като част от него участниците следва да 

изготвят „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“. 

Този елемент от техническото предложение подлежи на оценка, като е посочено изрично че 

трябва да отговаря на изискванията на методиката за оценка на офертите. В методиката е 

посочено, че за да отговаря на минималните изисквания на възложителя участникът следва 

да е представил описание на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и 

график за тяхното изпълнение. В предложението на участника няма представен график за 

изпълнение на дейностите. Отново в методиката изрично е записано, че ако направеното от 

участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, 

поставени в настоящата методика и документация или не съдържа някои от задължителните 

части и минимални изисквания, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

     Водени от горните мотиви комисията предлага за отстраняване участника „Екип - 

МГ“ ООД на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП поради представяне на оферта, която 
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не отговаря на предварително обявените условия, а именно – представена е оферта без 

изискуемия график за изпълнение на поръчката.  

 

5. За участник № 5 „ИКАР КОНСУЛТ” АД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

съдържащо предложение за изпълнение на поръчката, график на изпълнение и декларации за 

срока на валидност на офертите, за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на 

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

заетостта и условията на труд.  

      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 20 (двадесет) календарни дни. 

        Представена е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида и броя експерти и техните права, задължения и отговорности. 

Приложена е схема за организация на изпълнението на дейностите и експертите. Показани са 

комуникационни връзки в екипа на „Икар Консулт“ АД.   

       Направено е описание на дейностите, които ще изпълнява строителния надзор при 

изпълнение на СМР. Изброени са нормативните актове, които ще бъдат спазвани по време на 

изпълнението.  

          Приложен е график за изпълнението на строителния надзор и график за ангажираност 

на специалистите в изпълнението. 

          С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то съдържа всички изискуеми 

реквизити и отговаря на предварително обявените условия.  

        Водена от горните съображения комисията допуска участника „ИКАР КОНСУЛТ” 

АД до следващ етап от процедурата. 

 

6. За участник № 6 „Надзор Ихтиман 2018” ДЗЗД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

съдържащо предложение за изпълнение на поръчката, график на изпълнение и декларации за 

срока на валидност на офертите, за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на 

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

заетостта и условията на труд.  

      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 20 (двадесет) календарни дни. 
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        Описан е подходът за изпълнение на поръчката. Направено е описание на дейностите, 

които ще изпълнява участника. Изложен е подход за изпълнение с идентифициране на три 

основни етапа. За всеки етап е посочено какво ще бъде изпълнявано.  

        Направено е описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон 

документация и на дейностите, които ще се изпълняват с посочване на описание на 

резултатите от контрола по време на строителния процес, план за работа, ангажирани 

човешки,  технически и организационни ресурси. 

        Представена е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида експерти и техните права, задължения и отговорности.     

Представено е описание на начина на извършване на комуникацията между екипа и 

останалите участници в строителния процес. Изготвен е план за комуникация с 

идентифициране на страните, метод на комуникация, честота и отговорник за 

предоставянето на комуникацията.  

          Направено е разпределение на човешките ресурси по дейностите и по задачи.  

          Описани са мерките за постоянен и текущ контрол при наблюдението на СМР, които 

ще се извършват. Посочени са стъпките в упражняването на контрол върху строителните 

материали и изделия и ритмичността на доставките.  

          Описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти. 

Представен е план за вътрешен контрол.  

          Като допълнителни организационни мерки са посочени – изработване на работни 

процедури и инструкции за водене на строителната документация, отчитане на изпълнението 

и работата на експертите, съдействие на възложителя за съгласувателни процедури и други 

процедури, свързани с проекта. Представени са мерки за вътрешен контрол върху 

изпълнението.  

          Приложен е график за изпълнението на строителния надзор, в който са описани 

дейностите, които ще се извършват и срока на извършване. 

          С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то съдържа всички изискуеми 

реквизити и отговаря на предварително обявените условия.  

        Водена от горните съображения комисията допуска участника „Надзор Ихтиман 

2018” ДЗЗД до следващ етап от процедурата. 

 

7. За участник № 7 „СС - Консулт” ЕООД. 

 

       Кратко описание на предложението 

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение Образец 2, 

съдържащо предложение за изпълнение на поръчката, график на изпълнение и декларации за 

срока на валидност на офертите, за съгласие с клаузите на проекто договора, за спазване на 
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задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд.  

      Участникът предлага срок за за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на 

обекта и технически паспорт на обекта – до 20 (двадесет) календарни дни. 

        Описан е подходът за изпълнение на поръчката. Направено е описание на дейностите, 

които ще изпълнява участника. Изложен е подход за изпълнение с идентифициране на три 

основни етапа. За всеки етап е посочено какво ще бъде изпълнявано.  

        Посочен е начинът на действие и метода на работа при установяване на несъответствие 

на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по 

подмяната и корекцията им. 

        За всяка от посочените дейности е посочено какви задачи ще бъдат извършени, 

посочени са необходимите ресурси, отговорните експерти, лицето осъществяващо контрол 

по качеството, очакваните резултати.  

        Посочени са докладите, които ще бъдат изготвяни при изпълнението, както и формите 

на комуникация.  

        Представена е организационна структура на участника за екипа за изпълнение на 

договора с посочване на вида и броя експерти и техните права, задължения и отговорности. 

Представена е схема и описание на начина на извършване на комуникацията между екипа и 

останалите участници в строителния процес.  

          Участикът изброява какво ще извършва при изпълнение на дейностите в частта от 

предложението си „Необходими ресурси за изпълнение на дейностите“.  

      Посочено е, че дружеството е сертифицирано със система за управление на качеството. 

Описани са видове контрол, които ще упражнява участника. 

          Като допълнителни организационни мерки са посочени – наблюдение на напредъка на 

строителните работи, стъпки и мерки по упражняване на контрол върху строителните 

материали. Представени са мерки за вътрешен контрол върху изпълнението.  

          Приложен е график за изпълнението на строителния надзор, в който са описани 

дейностите, които ще се извършват и срока на извършване. 

          С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото 

предложение на участника комисията установи, че то съдържа всички изискуеми 

реквизити и отговаря на предварително обявените условия.  

        Водена от горните съображения комисията допуска участника „СС- Консулт” 

ЕООД до следващ етап от процедурата. 

    

         II. Комисията премина към оценка на техническите предложения на участниците в 

съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него 

методика за оценка, според която:  

         Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 

оценяват по следния начин:  
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ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 
В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят 

„Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата въз 

основа организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката.  

Чрез показателят ТО „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

интелектуалните дейности, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: 

организацията на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите 

на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения 

и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и 

отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка 

задача или краен резултат; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за 

изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на услугите. 

 

Максималната стойност на ТО е 20 точки. Конкретният брой точки по показател ТО се 

определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по 

следната методика:  

 

Показател ТО  

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката” 

 

Максимале

н брой 

точки 

20 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на следните минималните изисквания на Възложителя, 

а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение 

на времето и ресурсите за изпълнение на поръчката и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга;  

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с 

изискванията на Техническа спецификация, както и график за 

тяхното изпълнение.   

1 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на следните минималните изисквания на Възложителя, 

а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение 

5 
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на времето и ресурсите за изпълнение на поръчката и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга;  

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с 

изискванията на Техническа спецификация, както и график за 

тяхното изпълнение. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

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

настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

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

резултати), доказано е извършването на контрол относно качеството 

на изпълнение на всяка посочена задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (например: информация, документи, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното 

разпределение на времето и ресурсите, предложено от участника; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на 

настоящата методика под „други организационни мерки“ се 

разбира организационни мерки, съобразени със структурата на 

персонала на участника и възприетия метод на работа за 

изпълнение на поръчката), 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 за 

приложимостта и полезността на предложените други 

организационни мерки при изпълнението на поръчката, предоставено 

по избран от участника начин. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на следните минималните изисквания на Възложителя, 

а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение 

10 
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на времето и ресурсите за изпълнение на поръчката и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга;  

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с 

изискванията на Техническа спецификация, както и график за 

тяхното изпълнение.   

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

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

настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

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

резултати), доказано е извършването на контрол относно качеството 

на изпълнение на всяка посочена задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (например: информация, документи, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното 

разпределение на времето и ресурсите, предложено от участника; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на 

настоящата методика под „други организационни мерки“ се 

разбира организационни мерки, съобразени със структурата на 

персонала на участника и възприетия метод на работа за 

изпълнение на поръчката), 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 за 

приложимостта и полезността на предложените други 

организационни мерки при изпълнението на поръчката, предоставено 

по избран от участника начин. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на следните минималните изисквания на Възложителя, 

а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение 

15 



 

 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

Европа инвестира в селските райони 

 

12 

 

на времето и ресурсите за изпълнение на поръчката и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга;  

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с 

изискванията на Техническа спецификация, както и график за 

тяхното изпълнение.   

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

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

настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

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

резултати), доказано е извършването на контрол относно качеството 

на изпълнение на всяка посочена задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (например: информация, документи, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното 

разпределение на времето и ресурсите, предложено от участника; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на 

настоящата методика под „други организационни мерки“ се 

разбира организационни мерки, съобразени със структурата на 

персонала на участника и възприетия метод на работа за 

изпълнение на поръчката), 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 за 

приложимостта и полезността на предложените други 

организационни мерки при изпълнението на поръчката, предоставено 

по избран от участника начин. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на следните минималните изисквания на Възложителя, 

а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, глобалното разпределение 

20 
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на времето и ресурсите за изпълнение на поръчката и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга;  

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с 

изискванията на Техническа спецификация, както и график за 

тяхното изпълнение.   

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични четири от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

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

настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

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

резултати), доказано е извършването на контрол относно качеството 

на изпълнение на всяка посочена задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (например: информация, документи, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното 

разпределение на времето и ресурсите, предложено от участника; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на 

настоящата методика под „други организационни мерки“ се 

разбира организационни мерки, съобразени със структурата на 

персонала на участника и възприетия метод на работа за 

изпълнение на поръчката), 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 за 

приложимостта и полезността на предложените други 

организационни мерки при изпълнението на поръчката, предоставено 

по избран от участника начин. 

 

 

Комисията пристъпи към оценка съгласно утвърдената методика на участниците както 

следва: 

1. Участник „НТСС - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 5 точки 

Оценката е направена при следните мотиви: 
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Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на следните 

минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на 

поръчката и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга – от стр.14 – стр.19 от техническото си 

предложение участникът е описал задълженията и отговорностите на ключовите експерти, 

ангажирани с изпълнението на поръчката – ръководител екип, строителен инженер 

конструкции, строителен инженер ВиК, експерт Геодезия, експерт Пътно строителство, 

координатор по безопасност и здраве, Експерт Управление на строителните отпадъци, 

Експерт по част Инженерна геология и Хидрогеология. За всеки един от експертите са 

описани подробно задълженията и отговорностите. Същите са съобразени с квалификацията 

на лицата и длъжността, за която са предложени. Не са налице дейности, за които не е 

посочено от кой експерт ще се изпълняват, нито припокриване на функциите на отделните 

експерти поради детайлното им определяне. Посочената ангажираност на експертите по 

време на изпълнението на договора е в съответствие с изискването на ЗУТ за упражяване на 

строителен надзор и е от естество да гарантира качественото изпълнение на поръчката. На 

представения график са отразени организационните аспекти на изпълнението – срещи, 

докладване, разпределение на ресурсите, както и начините на осъществяване на 

комуникацията – чрез срещи и писмено. 

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с изискванията на 

Техническа спецификация, както и график за тяхното изпълнение - Направеното 

описание е от стр.1 до стр.13 от техническото предложение на участника. Участникът 

предвижда и описва изпълнението на всички дейности, посочени от възложителя в 

техническата спецификация, като описанието дава ясна представа за същността и 

последователността на изпълнение. Предвидените дейности отговарят на задълженията на 

строителния надзор съобразно нормативната рамка. Изложената от участника 

последователност на изпълнението е правилна и отговоря на технологията на строителния 

процес, който ще се контролира. Направеното описание на нормативните актове, които ще се 

спазват отговоря на законовите изисквания и гарантира качественото изпълнение. В 

приложения график за изпълнение са отразени дейностите, които ще извършва участника. 

Времето, заложено в графика отговаря на времетраенето на изпълнението. Между 

описателната част на техническото предложение и графика е налице обвързаност.  

Комисията счита, че в предложението на участника е налице следното надграждащо условие, 

а именно: 
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4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на настоящата методика под 

„други организационни мерки“ се разбира организационни мерки, съобразени със 

структурата на персонала на участника и възприетия метод на работа за изпълнение на 

поръчката), 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 – участникът е посочил 

организационни мерки, различни от минимално изискуемите в техническата спецификация, 

като не се е ограничил до изброяване и описание на задълженията и отговорностите само на 

строителния надзор. Описаните организационни мерки – координация със специализираните 

контролни органи, управление на договора, отчети за изпълнението – са описани като вид, 

обхват и съдържание. От изложеното е доказано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение поръчката. Посочените мерки и дейности ще повишат 

качеството на изпълнение, тъй като с предвидената организация, координация и отчети, ще 

бъдат стриктно проследими изпълнението на задълженията на екипа на строителния надзор и 

на консултанта като цяло.  

Комисията счита, че в предложението на участника не са налице следните 

надграждащи условия, а именно: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

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

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), доказано е извършването 

на контрол относно качеството на изпълнение на всяка посочена задача - участникът не 

е разгледал отделни задачи при изпълнението на дейностите. В техническото му 

предложение са описани единствено дейностите, които ще бъдат извършвани, както и 

отговорностите на експертите по изпълнението. Посочените елементи обаче са предмет на 

преценка за допистумост до оценка на техническото предложение и не могат да бъдат приети 

като назграждащо условие от комисията. Освен това в посочването на дейностите 

участникът дори и формално не е отразил участието на експертите в тях. Изброените 

задължения и отговорности на експертите не са обвързани с предложените дейности. Не са 

представени и механизми за извършване на контрол относно качеството при изпълнение на 

задачите, доколкото описание на задачи не е направено.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(например: информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното разпределение на 

времето и ресурсите, предложено от участника - участникът не е дефинирал ресурсите за 
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изпълнение на отделните дейности. Дейностите, предмет на поръчката са изброени и 

описани като съдържание, но за никоя от тях дори и формално не са посочени никакви 

ресурси. Участникът единствено е изброил нормативните актове, които ще спазва при 

упражняване на строителния надзор, но те са общо изброени, без да бъдат съотнесени към 

определена или определени дейности. Освен това никъде дори не е споменато за останалите 

видове ресурси – информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – участинкът дори и 

формално не представя мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Описано е, че участникът ще извършва контрол върху изпълняваните СМР и контрол по 

качеството, но самото изброяване и описание на дейностите и задълженията по 

осъществяване контрол на СМР и контрол по качеството съгласно ЗУТ, без анализ и 

предвидени организационни решения е предмет на допустимост на участниците до оценка на 

техническото предложение и не може да се приеме като надграждащо обстоятелство по 

смисъла на методиката. Още повече че посочените видове контрол касаят задълженията на 

консултантата по осъществяване на контрол на строителството, а не търсените съгласно 

методиката начини на осъществяване на вътрешен контрол върху работата на екипа, 

извършваш строителен надзор на обекта. 

При наличие на едно надграждащо условие в съдържанието на техническото 

предложение съгласно методиката участникът получава 5 точки. 

2. Участник „Т7 -  Консулт” ЕООД: 10 точки 

Оценката е направена при следните мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на следните 

минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на 

поръчката и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга – от стр.26 – стр.32 от техническото си 

предложение участникът е описал задълженията и отговорностите на ключовите експерти, 

ангажирани с изпълнението на поръчката – ръководител екип и координатор по безопасност 

и здраве, експерт част ВиК и ПУСО, експерт част Геодезия. За всеки един от експертите са 

описани подробно задълженията и отговорностите. Същите са съобразени с квалификацията 
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на лицата и длъжността, за която са предложени. Не са налице дейности, за които не е 

посочено от кой експерт ще се изпълняват, нито припокриване на функциите на отделните 

експерти поради детайлното им определяне. Посочената ангажираност на експертите по 

време на изпълнението на договора е в съответствие с изискването на ЗУТ за упражяване на 

строителен надзор и е от естество да гарантира качественото изпълнение на поръчката. 

Идентифицираната комуникация с различните страни – възложител, строител, външни 

инстутуции – показват подхода на участника, който е различен спрямо отделните 

заинтересовани страни и участници в процеса. 

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с изискванията на 

Техническа спецификация, както и график за тяхното изпълнение - Направеното 

описание е от стр.3 до стр.22 от техническото предложение на участника. Участникът 

предвижда и описва изпълнението на всички дейности, посочени от възложителя в 

техническата спецификация, като описанието дава ясна представа за същността и 

последователността на изпълнение. Предвидените дейности отговарят на задълженията на 

строителния надзор съобразно нормативната рамка. Изложената от участника 

последователност на изпълнението е правилна и отговоря на технологията на строителния 

процес, който ще се контролира. Направеното описание на нормативните актове, които ще се 

спазват отговоря на законовите изисквания и гарантира качественото изпълнение. В 

приложения график за изпълнение са отразени дейностите, които ще извършва участника. 

Времето, заложено в графика отговаря на времетраенето на изпълнението. Между 

описателната част на техническото предложение и графика е налице обвързаност.  

Комисията счита, че в предложението на участника са налице следните надграждащи 

условия, а именно: 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(например: информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното разпределение на 

времето и ресурсите, предложено от участника – участинкът е избрал подход, в който е 

описал ресурсите, които са му необходими общо за всички дейности. Участинкът на стр. 33 – 

стр.36 описва необходимите за изпълнението информация, документи, срещи с Възложителя, 

срещи със заинтересовани страни, посещения на обекта, видовете контрол, които ще 

осъществява. За всеки от изброените ресурси са посочени отговоните за изпълнението 

експерти и техните задължения по изпълнението и организирането. Дефинираните ресурси и 

описание отговарят на описанието на дейностите и графика за изпълнение. Предвиденото от 

участника постоянно използване на ресурсите за изпълнение на дейностите съответства на 

задълженията за изпълнение на задълженията на строителния надзор по време на цялото 

изпълнение на строителството.   
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3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – участинкът детайлно е 

описал мерките и механизмите за осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг на 

работата на експертите. Описаните процедури и мерки – предмет на мярката, мярка за 

качеството, оценка на качеството – показват процеса по въвеждане на мерките за качество, 

тяхното отчитане и проследяване и постигнатите резултати. Посочените процедури по 

прилагане на сравнителен анализ, прилагане на корективни действия, прилагане на добри 

практики, спазване на вътрешния график – гарантират осъществявания контрол върху 

работата на екипа от експерти, а оттам и качественото изпълнение на предмета на поръчката.  

Комисията счита, че в предложението на участника не са налице следните 

надграждащи условия, а именно: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

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

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), доказано е извършването 

на контрол относно качеството на изпълнение на всяка посочена задача - участникът не 

е разгледал отделни задачи при изпълнението на дейностите. В техническото му 

предложение са описани единствено дейностите, които ще бъдат извършвани, както и 

отговорностите на експертите по изпълнението. Посочените елементи обаче са предмет на 

преценка за допистумост до оценка на техническото предложение и не могат да бъдат приети 

като назграждащо условие от комисията. Освен това в посочването на дейностите 

участникът дори и формално не е отразил участието на експертите в тях. Не са представени и 

механизми за извършване на контрол относно качеството при изпълнение на задачите, 

доколкото описание на задачи не е направено.  

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на настоящата методика под 

„други организационни мерки“ се разбира организационни мерки, съобразени със 

структурата на персонала на участника и възприетия метод на работа за изпълнение на 

поръчката), 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 – участникът е посочил две 

организационни мерки – 1) наблюдение на напредъка на строителните работи и 2) стъпки и 

мерки по упражняване на контрол върху строителните материали. Посочените мерки не 

могат да бъдат приети като „други организационни мерки“ по смисъла на методиката, тъй 

като те на практика преповтарят част от задълженията на строителния надзор. Съгласно 

техническата спецификация едно от задълженията на консултанта е „контрол на 

количеството и качеството на изпълнените работи и вложените материали“. Същото 
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задължение е идентифицирано и описано от участника в първата част на техническото му 

предложение, разкриващо начина на изпълнение на дейностите, предмет на поъчката. 

Посочената като дейност 2 „стъпки и мерки по упражняване на контрол върху строителните 

материали“ преповтаря описанието на посоченото задължение на строителния надзор. 

Аналогична е ситуацията и с дейност 1 „наблюдение на напредъка на строителните работи“. 

В техническата спецификация е посочено, че „Предметът на настоящата обществена поръчка 

включва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на нормативната 

уредба и договора за строителство“. В договора за строителство е заложен срок за 

изпълнение. Задължението на строителния надзор е да извършва наблюдение и контрол за 

спазване на сроковете. Това задължение е описано като дейност от участника в първата част 

от техническото му предложение.  

При наличие на две от надграждащите условия в съдържанието на техническото 

предложение съгласно методиката участникът получава 10 точки. 

 

3. Участник „Икар Консулт” АД: 1 точка 

Оценката е направена при следните мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на следните 

минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на 

поръчката и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга – от стр.1 – стр.9 от техническото си 

предложение участникът е описал задълженията и отговорностите на ключовите експерти, 

ангажирани с изпълнението на поръчката – ръководител екип и експерт ВиК, строителен 

инженер конструкции и експерт по материалите, координатор по безопасност и здраве, 

Експерт ПУСО, Експерт Геодезия. За всеки един от експертите са описани подробно 

задълженията и отговорностите. Същите са съобразени с квалификацията на лицата и 

длъжността, за която са предложени. Не са налице дейности, за които не е посочено от кой 

експерт ще се изпълняват, нито припокриване на функциите на отделните експерти поради 

детайлното им определяне. Посочената ангажираност на експертите по време на 

изпълнението на договора е в съответствие с изискването на ЗУТ за упражяване на 

строителен надзор и е от естество да гарантира качественото изпълнение на поръчката. На 
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представените на стр.8 и стр.9 схеми са отразени организационните аспекти на изпълнението 

– срещи, докладване, разпределение на ресурсите, както и начините на осъществяване на 

комуникацията и комуникационните връзки. 

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с изискванията на 

Техническа спецификация, както и график за тяхното изпълнение - Направеното 

описание е от стр.10 - до стр.17 от техническото предложение на участника. Участникът 

предвижда и описва изпълнението на всички дейности, посочени от възложителя в 

техническата спецификация, като описанието дава ясна представа за същността и 

последователността на изпълнение. Предвидените дейности отговарят на задълженията на 

строителния надзор съобразно нормативната рамка. Изложената от участника 

последователност на изпълнението е правилна и отговоря на технологията на строителния 

процес, който ще се контролира. Направеното описание на нормативните актове, които ще се 

спазват отговоря на законовите изисквания и гарантира качественото изпълнение. В 

приложения график за изпълнение са отразени дейностите, които ще извършва участника. 

Времето, заложено в графика отговаря на времетраенето на изпълнението. Между 

описателната част на техническото предложение и графика е налице обвързаност.  

Комисията счита, че в предложението на участника не са налице надграждащи 

условия, а именно: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

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

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), доказано е извършването 

на контрол относно качеството на изпълнение на всяка посочена задача - участникът не 

е разгледал отделни задачи при изпълнението на дейностите. В техническото му 

предложение са описани единствено дейностите, които ще бъдат извършвани, както и 

отговорностите на експертите по изпълнението. Посочените елементи обаче са предмет на 

преценка за допистумост до оценка на техническото предложение и не могат да бъдат приети 

като назграждащо условие от комисията. Освен това в посочването на дейностите 

участникът дори и формално не е отразил участието на експертите в тях. Не са представени и 

механизми за извършване на контрол относно качеството при изпълнение на задачите, 

доколкото описание на задачи не е направено.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(например: информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното разпределение на 

времето и ресурсите, предложено от участника - участникът не е дефинирал ресурсите за 
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изпълнение на отделните дейности. Дейностите, предмет на поръчката са изброени и 

описани като съдържание, но за никоя от тях дори и формално не са посочени никакви 

ресурси. Участникът единствено е изброил нормативните актове, които ще спазва при 

упражняване на строителния надзор, но те са общо изброени, без да бъдат съотнесени към 

определена или определени дейности. Освен това никъде дори не е споменато за останалите 

видове ресурси – информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др. Единствено на представената организационна схема са посочени начините на 

осъществяване на комуникация, но същите са показани общо за изпълнението на договора, а 

не са съотнесени към отделни задачи.  

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – участинкът дори и 

формално не представя мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти. 

Описано е, че участникът ще извършва контрол върху изпълняваните СМР и контрол по 

качеството, но самото изброяване и описание на дейностите и задълженията по 

осъществяване контрол на СМР и контрол по качеството съгласно ЗУТ, без анализ и 

предвидени организационни решения е предмет на допустимост на участниците до оценка на 

техническото предложение и не може да се приеме като надграждащо обстоятелство по 

смисъла на методиката. Още повече че посочените видове контрол касаят задълженията на 

консултантата по осъществяване на контрол на строителството, а не търсените съгласно 

методиката начини на осъществяване на вътрешен контрол върху работата на екипа, 

извършваш строителен надзор на обекта. 

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на настоящата методика под 

„други организационни мерки“ се разбира организационни мерки, съобразени със 

структурата на персонала на участника и възприетия метод на работа за изпълнение на 

поръчката), 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 – участникът не е посочил 

организационни мерки, различни от минимално изискуемите в техническата спецификация, 

като в предложението си се е ограничил до изброяване и описание на задълженията и 

отговорностите на строителния надзор.  

При липсата на надграждащи условия в съдържанието на техническото предложение 

съгласно методиката участникът получава 1 точка. 

4. Участник „Надзор Ихтиман 2018” ДЗЗД: 20 точки 

Оценката е направена при следните мотиви: 
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Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на следните 

минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на 

поръчката и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга – от стр.24 – стр.28 от техническото си 

предложение участникът е описал задълженията и отговорностите на ключовите експерти, 

ангажирани с изпълнението на поръчката – ръководител екип, експерт част ВиК, експерт по 

част Пътна, инженер Геодезист, експерт Контрол върху качеството, Координатор по 

безопасност и здраве. За всеки един от експертите са описани подробно задълженията и 

отговорностите. Същите са съобразени с квалификацията на лицата и длъжността, за която 

са предложени. Не са налице дейности, за които не е посочено от кой експерт ще се 

изпълняват, нито припокриване на функциите на отделните експерти поради детайлното им 

определяне. Посочената ангажираност на експертите по време на изпълнението на договора е 

в съответствие с изискването на ЗУТ за упражяване на строителен надзор и е от естество да 

гарантира качественото изпълнение на поръчката. На стр.30 – стр.34 са идентифицирани 

заинтересованите страни, участници в строителния процес – възложител, изпълнител на 

СМР, авторски надзор/проектанти, компетентни институции – РДНСК, РСПБЗН, 

МОСВ/РИОСВ, за които са предложени различни комуникационни канали и процедури в 

зависимост от качеството им. Направеното разграничение позволява да бъдат контролирани 

осъществяваната комуникация и съдействие и обхващат всички аспекти от изпълнението на 

договора и необходимата комуникация за последното. Представеният план за комуникации 

дава пълна и ясна представа за различните форми на комуникация, честотата на представяне 

и отговорното за комуникацията лице.  

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с изискванията на 

Техническа спецификация, както и график за тяхното изпълнение - Направеното 

описание е от стр.2 до стр.24 от техническото предложение на участника. Участникът 

предвижда и описва изпълнението на всички дейности, посочени от възложителя в 

техническата спецификация, като описанието дава ясна представа за същността и 

последователността на изпълнение. Предвидените дейности отговарят на задълженията на 

строителния надзор съобразно нормативната рамка. Изложената от участника 

последователност на изпълнението е правилна и отговоря на технологията на строителния 

процес, който ще се контролира. Направеното описание на нормативните актове, които ще се 

спазват отговоря на законовите изисквания и гарантира качественото изпълнение. В 

приложения график за изпълнение са отразени дейностите, които ще извършва участника. 
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Времето, заложено в графика отговаря на времетраенето на изпълнението. Между 

описателната част на техническото предложение и графика е налице обвързаност.  

Комисията счита, че в предложението на участника са налице следните надграждащи 

условия, а именно: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

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

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), доказано е извършването 

на контрол относно качеството на изпълнение на всяка посочена задача – на стр.28 – 

стр.29 от техническото предложение в табличен вид е направено разпределение на 

експертите по дейностите, посочени от възложителя и описани от изпълнителя. На 

следващите страници е представена друга таблица с посочване на различни задачи в 

разгледаните дейности и отговорните за изпълнението им експерти и лицето осъщестяващо 

контрол. За задачите е направена връзката между задълженията на строителния надзор 

съгласно техническите спецификации. Избраният подход първо за разглеждане на 

експертите на инво дейност, а след това на ниво задача е правилен и показва задълбочено 

познаване на строителния процес и функциите на строителния надзор.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(например: информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното разпределение на 

времето и ресурсите, предложено от участника – всяка от разглежданите на стр.2 до стр.24 

дейности съдържа ресурсите за изпълнението й. В описанието на отделните дейности са 

посочени задълженията на експертите, които ще участват в изпълнението, както и 

необходимите за изпълнението ресурси. Дефинираните ресурси и описание отговарят на 

техническата спецификация и графика за изпълнение. Отделно от това в табличен вид е 

систематизирана последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация и 

на дейностите, които ще се изпълняват с посочване на описание на резултатите от контрола 

по време на строителния процес, план за работа, ангажирани човешки, технически и 

организационни ресурси. Избраният подход – описателна част на дейностите и ресурси и 

таблична част на дейности, ресурси и резултати – са правилни и показват нагледно търсената 

връзка дейност – ресурс – резултат. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – участинкът детайлно е 

описал мерките и механизмите за осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг на 

работата на експертите. Посоченият план за качествен контрол и разписаните методи – 
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надзор върху процесите, проверки на място на работата на екипа, наблюдения на 

съответствието с договора и задълженията, мониторинг на управлението, проверка на 

документацията и резултатите, тестване за независимо осигуряване – гарантират 

осъществявания контрол върху работата на екипа от експерти, а оттам и качественото 

изпълнение на предмета на поръчката. Предвидените проверки на място, проверки на 

документите, наблюдение на съответствието с договора се явават достатъчно ниво на 

контрол върху работата на екипа от експерти. Въведаната процедура по мониторинг на 

управлението е допълнителна гаранция за качеството и осъществяване на вътрешен контрол.  

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на настоящата методика под 

„други организационни мерки“ се разбира организационни мерки, съобразени със 

структурата на персонала на участника и възприетия метод на работа за изпълнение на 

поръчката), 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 – участникът е посочил 

организационни мерки, различни от минимално изискуемите в техническата спецификация, 

като не се е ограничил до изброяване и описание на задълженията и отговорностите само на 

строителния надзор. Описаните организационни мерки – изработване на работни процедури 

и инструкции за водене на строителната документация, отчитане на изпълнението и работата 

на експертите, съдействие на възложителя за съгласувателни процедури и други процедури, 

свързани с проекта - са описани като вид, обхват и съдържание. От изложеното е доказано, 

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

Посочените мерки и дейности ще повишат качеството на изпълнение, тъй като с 

предвидените работни процедури и инструкции, отчитане на изпълнението, съдействие на 

възложителя, ще доведат по минимизиране риска от грешки и некачествено изпълнение на 

строителството, на задълженията на строителния надзор и на проекта като цяло. 

При наличие на четири от надграждащите условия в съдържанието на техническото 

предложение съгласно методиката участникът получава 20 точки. 

 

5. Участник „СС -  Консулт” ЕООД: 15 точки 

Оценката е направена при следните мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на следните 

минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между членовете му, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
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дейностите, глобалното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на 

поръчката и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга – от стр.12 – стр.16 от техническото си 

предложение участникът е описал задълженията и отговорностите на ключовите експерти, 

ангажирани с изпълнението на поръчката – ръководител екип, експерт част ВиК, експерт 

Конструктор, експерт по част Геодезия, експерт по част Електрическа, експерт по част 

Пожарна безопасност, експерт пътен инженер, инженер Контрол върху качеството, 

Координатор по безопасност и здраве. За всеки един от експертите са описани подробно 

задълженията и отговорностите. Същите са съобразени с квалификацията на лицата и 

длъжността, за която са предложени. Не са налице дейности, за които не е посочено от кой 

експерт ще се изпълняват, нито припокриване на функциите на отделните експерти поради 

детайлното им определяне. Посочената ангажираност на експертите по време на 

изпълнението на договора е в съответствие с изискването на ЗУТ за упражяване на 

строителен надзор и е от естество да гарантира качественото изпълнение на поръчката. 

Идентифицираните видове комуникация – официална кореспонеденция, ежедневна работна 

коресподенция, комуникация с контролните органи – обхващат всички аспекти от 

изпълнението на договора и необходимата комуникация за последното. 

- участникът е представил описание на дейностите в съответствие с изискванията на 

Техническа спецификация, както и график за тяхното изпълнение - Направеното 

описание е от стр.2 до стр.12 от техническото предложение на участника. Участникът 

предвижда и описва изпълнението на всички дейности, посочени от възложителя в 

техническата спецификация, като описанието дава ясна представа за същността и 

последователността на изпълнение. Предвидените дейности отговарят на задълженията на 

строителния надзор съобразно нормативната рамка. Изложената от участника 

последователност на изпълнението е правилна и отговоря на технологията на строителния 

процес, който ще се контролира. Направеното описание на нормативните актове, които ще се 

спазват отговоря на законовите изисквания и гарантира качественото изпълнение. В 

приложения график за изпълнение са отразени дейностите, които ще извършва участника. 

Времето, заложено в графика отговаря на времетраенето на изпълнението. Между 

описателната част на техническото предложение и графика е налице обвързаност.  

Комисията счита, че в предложението на участника са налице следните надграждащи 

условия, а именно: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

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

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), доказано е извършването 
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на контрол относно качеството на изпълнение на всяка посочена задача – всяка от 

разглежданите на стр.2 до стр.12 дейности е разделена на отделни задачи. За задачите е 

направена връзката между задълженията на строителния надзор съгласно техническите 

спецификации. В описанието на отделните задачи са посочени експертите, които ще участват 

в изпълнението. Посочените контролни механизми за всяка задача, а именно – лицата 

извършващи контрол връху изпълнението – гарантират спазването на задълженията. 

Предвиденият контрон  две нива – първо ниво – ръководител на екипа и второ ниво – 

управител – също гарантират качественото изпълнение.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(например: информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; за всяка 

дейност и нейното изпълнение е доказано съответствие с глобалното разпределение на 

времето и ресурсите, предложено от участника – всяка от разглежданите на стр.2 до стр.12 

дейности е разделена на отделни задачи. За задачите е направена връзката между 

задълженията на строителния надзор съгласно техническите спецификации. В описанието на 

отделните задачи са посочени задълженията на експертите, които ще участват в 

изпълнението, както и необходимите за изпълнението ресурси. Дефинираните ресурси и 

описание отговарят на описанието на дейностите и графика за изпълнение. Заложените за 

всяка задача очкавани резултати показват обвързаността между действията и целите на 

обществената поръчка. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – участинкът детайлно е 

описал мерките и механизмите за осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг на 

работата на експертите. Посочените процедури по осигуряване на методическа помощ, 

управление на информацията, интегриран контрол на промените – гарантират 

осъществявания контрол върху работата на екипа от експерти, а оттам и качественото 

изпълнение на предмета на поръчката. Предложената фигура на координатор по 

изпълнението на проекта също е от естество да следи за правилното и качествено изпълнение 

на задълженията на експертите. Заложените отчети от експертите позволяват проследимост 

на изпълнение на задълженията им.  

Комисията счита, че в предложението на участника не са налице следните 

надграждащи условия, а именно: 

4. Посочени са и други организационни мерки (за целите на настоящата методика под 

„други организационни мерки“ се разбира организационни мерки, съобразени със 

структурата на персонала на участника и възприетия метод на работа за изпълнение на 

поръчката), извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като 

вид, обхват и съдържание и е доказано*, че тяхното включване ще доведе до 
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повишаване качеството на изпълнение на поръчката – участникът не е посочил 

организационни мерки, различни от минимално изискуемите в техническата спецификация, 

като в предложението си се е ограничил до изброяване и описание на задълженията и 

отговорностите на строителния надзор. Детайлното описание на дейностите, които ще 

изпълнява строителния надзор, мерките за осъществяване на вътрешен контрол, 

организацията на експертите, не могат да бъдат приети като други организационни мерки по 

смисъла на методиката, тъй като те са елемент от преценката за допустимост на 

техническото предложение на участника (описание на дейностите, които ще изпълнява 

строителния надзор, организацията на експертите) или са други надграждащи условия                      

(мерките за осъществяване на вътрешен контрол, ресурсна обезпеченост).  

При наличие на три от надграждащите условия в съдържанието на техническото 

предложение съгласно методиката участникът получава 15 точки. 

     III. На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и 

описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на 

участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска до 

отваряне на ценовите предложения всички участници, за които е установено съответствие с 

изискванията и за които са определени оценки по показател ТО „Техническа оферта“ както 

следва: 

 

№ Наименование на участника 
Оценка по показател ТО, 

точки 

1. 
 „НТСС - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 
5.00 

2. „Т7 Консулт“ ЕООД  10.00 

3. „Икар Консулт“ АД 1.00 

4. „Надзор Ихтиман 2018“ ДЗЗД  20.00 

5. „СС – Консулт“ ЕООД 15.00 

 

 

         Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата 

си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници, което да се извърши на 

14.11.2018 г. в 10:00 часа в сградата на община Ихтиман: гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител” № 123, етаж ІV. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на 

основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не 

по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.  
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       Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 

01.11.2018 г. в 16:00 часа. 

 

         КОМИСИЯ: 

 

Председател: инж. Тони Кацаров .................П*...................... 

  

Членове:       

 

1. Иво Тодоров ...............П*........................ 

  

2. инж. Петър Добрев ...........П*............................ 
   

 

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

 

 


