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П Р О Т О К О Л № 1 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 517/14.05.2020г. на Кмета на 

Община Ихтиманза разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на 

общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“, открита с Решение № 329 от 

20.03.2020г., изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № 408/14.04.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0003. 

 

 Днес, 14.05.2020 год. в 11:00 часа на открито заседание в сградата на Общинска 

администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман, се събра комисия в състав: 

 

                         Председател:  1. Инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман 

 

Членове:  

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт 

3. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ  

и резерви: 

4. инж. Петър Добрев – гл. инженер 

5. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в 

процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон 

за обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция 

на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията.  

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе 

подписан от предаващото лице и председателят на комисията.  

Комисията констатира, че в Деловодството на община Ихтиман, за участие в 

процедурата са подадени общо 4 (четири) броя оферти. При приемане на офертите, 

същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Ихтиман, като 

върху опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.  

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 
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Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на 

получените оферти, а именно: 

Участник № 1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД с ЕИК 121705979 и опаковка вх. №  70.00-103 от 

14.04.2020г. – 14:53 ч. 

Участник № 2 –„ПСК Пътстрой“ ЕООД с ЕИК 205005327 и опаковка вх. №  70.00-104 

от 16.04.2020г. – 11:29 ч.  

Участник № 3 –„ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД сопаковка вх. №  70.00-123 от 13.05.2020г. – 

10:19 ч. 

Участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, 

ЕИК 205098256 

Участник № 4 –„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 113580690 и опаковка вх. №  70.00-124 

от 13.05.2020г. – 10:32 ч.  

 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 

участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха и 

подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за 

обществените поръчки. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки 

участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и 

проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно 

спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха 

отворени от Председателя на комисията.  

 

Участник № 1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

Участник № 2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

 

Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

На следващо закрито заседание провело се на 06.07.2020 г. комисията продължи 

своята работа, като пристъпи към разглеждане по същество на представените 

документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с 

предварително поставените от възложителя условия. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, т.4 ОТ ЗОП. 

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на 

кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати 

не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е 

допустимо участието им в процедурата. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията 

може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 

участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 
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ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

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

от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито 

заседание. 

 На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и 

представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя. 

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат 

описани изчерпателно в настоящия протокол.  

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

Участник № 1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД. 

При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията 

установи следното. 

1. В представеният ЕЕДОП от участника не са посочени национални бази данни,  

респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация (чл.67, ал.1 от ЗОП във 

вр. с чл.43 от ППЗОП и изискванията на възложителя), например за Република 

България: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Министерство на 

правосъдието, Бюра за съдимост (www.mjs.bg), Агенция по вписванията Търговски 

регистър и/или др. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

2. Участника е декларирал наличие на застраховка професионалната 

отговорност,  

Видно от декларираната информация валидността на застраховката е изтекла, към 

датата на подаване на офертата. С оглед на горното комисията, констатира че 
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участника не отговора на поставеният от Възложителя критерии за икономическо и 

финансово състояние.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

3. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Ръководител на обекта“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор 

от страна на Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на 

позицията за която е предложен. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

4. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „Технически ръководител“ не може да се установи дали посоченото 

лице отговаря на поставените критерии за подбор от страна на Възложителя по 

отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е предложен. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

5. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „Експерт по контрол на качеството“ не може да се установи дали 

посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на валидно 

удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

6. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, предложено за 

Експертна позиция „Експерт по безопасност и здраве“ не може да се установи дали 

посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на валидно 

удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. 
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Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 Участник № 2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

 

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за 

технически и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

1. В представеният ЕЕДОП от участника в Част II: Информация за 

икономическия  

оператор, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 

оператор няма да използва липса отговор на въпроса „Икономическият оператор 

възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“.  

Отговор на посоченият въпрос е задължителен с оглед преценка на допустимостта на 

участника по отношение на лично състояние и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

2. В представеният ЕЕДОП от участника в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД, Част  

II: Информация за икономическия оператор, раздел Г: Информация за подизпълнители, 

чийто капацитет икономическият оператор няма да използва липса отговор на въпроса 

„Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката?“. Отговор на посоченият въпрос е задължителен с оглед преценка 

на допустимостта на участника по отношение на лично състояние и критерии за 

подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

3. В представеният ЕЕДОП от участника в обединението „ПСТ София“ ЕООД,  
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Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Г: Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва липса 

отговор на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката?“. Отговор на посоченият въпрос е 

задължителен с оглед преценка на допустимостта на участника по отношение на лично 

състояние и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

 

Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

 

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за 

технически и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

 

 

След осъщественото разглеждане на документите от офертите относно лично 

състояние и критериите за подбор на участниците за участие в процедурата и във 

връзка установените несъответствия и/или нередовности, комисията,  

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол 

на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” 

по партидата на обществената поръчка и определя срок от 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола, за представянето на документи за 

отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива. 

 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
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 При представяне на нов ЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан 

цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът в който се представя 

документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

 Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен 

плик, с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура 

„публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа 

в община Ихтиман” и изписано наименованието на участника, съгласно указанията за 

обществената поръчка. 

 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на 

Общинска администрация – Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к. 2050, ул. Цар Освободител                       

№ 123. 

 Участниците, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 

куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за 

постъпване на документите при Възложителя. 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, 

посочени в ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на 

купувача”. 

 

 Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 14:00 часа на 

06.07.2020 г. 

 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени едно 

открито и едно закрито заседание, състави се и се подписа от комисията в 1  екземпляр, 

като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички 

решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

 

КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ..............П*................... 

                                                   /инж. Тони Кацаров/ 

 

Членове: 1. ...........П*............                                           2. ................П*.................... 

                   /Даниел Грънчаров/                                       /инж. Константин Димитров /  

 * Заличено на основание чл. 37 от ЗОП 
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П Р О Т О К О Л №2 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 517/14.05.2020г. на кмета на 

Община Ихтиманза разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет:„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на 

общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“, открита с Решение № 329 от 

20.03.2020г., изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № 408/14.04.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0003. 

 

 Днес, 20.07.2020 год. в 11:00 часа на закрито заседание в сградата на Общинска 

администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман, се събра комисия в състав: 

 

Председател: 1. Инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман  

Членове:  

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт  

3. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ  

 

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 

06.07.2020г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е 

публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 

08.07.2020г. Копие от протокола е изпратен на всички участници и е получен от тях 

видно доказателствата към процедурата.  

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на 

община Ихтиман са постъпили пликове с допълнителни документи на участници от 

които са изисквани такива, както следва: 

Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООДе получил копие от протокол № 1 на 

09.07.2020г. В определеният срок от пет работни дни, както и към датата на съставяне 

на настоящият протокол в деловодството на община Ихтиман не са постъпвали 

допълнителни документи от страна на участника.  

 

Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх. № 70.00 -182 от 13.07.2020 г. 
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Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД. 

Комисията констатира, че участникът не е представил в указаният срок 

допълнителни документи във връзка с констатациите в Протокол 1. Във връзка с 

горното комисията констатира следното: 

В представеният ЕЕДОП от участника не са посочени национални бази данни,  

респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация съгласно чл.67, ал.1 от 

ЗОП във вр. с чл.43 от ППЗОП. 

Участника е декларирал наличие на застраховка професионалната отговорност,  

Видно от декларираната информация валидността на застраховката е изтекла, към 

датата на подаване на офертата. С оглед на горното комисията, констатира че 

участника не отговоря на поставеният от Възложителя критерии за икономическо и 

финансово състояние.   

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Ръководител на обекта“ не може да се установи 

дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор от страна на 

Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е 

предложен. 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Технически ръководител“ не може да се установи 

дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор  от страна на 

Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е 

предложен. 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Експерт по контрол на качеството“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на 

валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент. 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Експерт по безопасност и здраве“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на 

валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, 

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент . 

 

С оглед на констатираните несъответствия на участника по отношение към  

критериите за подбор, поставени от възложителя комисията единодушно приема, 
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че участника не отговаря на поставените от възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за икономически, технически и професионални 

възможности и не е изпълнил други условия поставени в обявлението и 

документацията за участие. Водена от горното и на основание чл.107, т.1 във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП комисията единодушно реши да предложи за 

отстраняване от по нататъшно участие в процедурата участник № 1 -„БГ 

АСФАЛТ“ ООД. 

 

Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.  

Участникът е представил: 

Цифрово подписан ЕЕДОП, както и цифрово подписани ЕЕДОП-и за всеки един  

от участниците в обединението, съобразени с констатациите на комисията отразени в 

Протокол№1, както следва:  

От информацията в представените ЕЕДОП-пи е видно, че участника и 

участниците в обединението са отговорили на всички въпроси, касаещи  „Информация 

за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва липса 

отговор на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката?“ „Икономическият оператор възнамерява 

ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?.  

 

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

След като се запозна обстойно с документите за съответствие към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при преценката си 

за условията за подбор и изискванията към личното състояние, предвид 

изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията, 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на Техническите предложения 

следните участници: 

Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД; 

 Участник №3 – ДЗЗД „ИХТИМАН 2020“; 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и 

провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа 

на комисията бе установено следното: 

Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

 Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което са посочени гаранционни 

срокове за видовете СМР и съоръжения както следва: 

- за основен ремонт и реконструкция на пътища и улици - 2 години; 

- за съоръжения при основен ремонт и реконструкция част от пътища и улици – 6 

години; 

- за преносни и разпределителни проводи и съоръженията към тях на техническа 

инфраструктура - 10 години. 

- за срок за отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 

гаранционния срок -14 дневен срок от констатирането им със съответния протокол.  

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с 48-месечния, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Програма за изпълнение на дейностите”.  

 

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че Програмата за изпълнение на дейностите предмет на 

обществената поръчка, част от Техническото предложение на участника не е 

изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и не е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя, и 

единодушно реши да не го допусне до оценка на показателите от Методиката за 

оценка на офертите в процедурата поради следните обективни причини: 

 1. По отношение елемент Описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

 1.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани 5 момента при 

изпълнение на договора и конкретни задания. 

-За 1-ви момент (Подписване на договор и временно строителство), са 

разгледани разположение на времена база.  

-За 2-ри момент (Възлагане на строителството) са разгледани различните видове 

Възлагателни с посочени срокове за тяхното получаване. Същите са съобразени с 

изискванията на Проекта за договор. 
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-За 3-ти момент (Организиране изпълнението на СМР) е описано планиране, 

въвеждане на ВОБД,  

-За 4-ти момент (Изпълнение на СМР) са разписани всички видове работи 

предвидени в техническа спецификация. Предписано е да се спазва Наредба 2 от 2004г. 

за безопасност и здраве. 

-За 5-ти момент (Заключителни дейности) са предвидени разчистване на обекта 

и изготвяне на акт 15 

За част от работите комисията констатира следните несъответствия:  

1.1.1.Съгласно изискванията на елемента трябва да бъдат посочени отделни 

етапи на изпълнение на поръчката. Няма посочени конкретни етапи. Има изброени 

отделни моменти, които не могат да се приравнят на отделни етапи, т.к. не е приемливо 

първо да се подпише договор и да се организира временна приобектова база а след това 

да се получава възлагателно писмо. На стр.7 участника е записал, че временната база 

ще е в зависимост от възлаганията т.е. този момент е между подписване на договор и 

изграждане на временна база.  

1.1.2.Предложената схема на временна приобектова база е непълна  и неясна. 

При описание на елементите на базата на стр.7 е записано, че там ще се организират 

депа за земни маси. За този договор не се предвиждат СМР за които ще са необходими 

земни маси за да се организират за тях депа. 

1.1.3.При описание на Организация на изпълнението на СМР липсват основни 

моменти, като мобилизация на техника и персонал, организация и доставка на 

строителни материали, организация на контрола на качеството и др.  

1.1.4. При описание на Заключителни дейности стр.13, се предвижда подписване  

на акт 15. Съгласно документацията (проект за договор чл.34 ал.2) „Приемането на 

обекта по всяко отделно възлагане се извършва с двустранен констативен протокол, 

в който се описва извършената работа, количеството и общата стойност на СМР, както 

и качеството на извършената работа, вложените материали, вкл. сертификати, 

удостоверяващи тяхното качество и съответствие с техническите спецификации“ а не с 

акт15.  

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 
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предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент Описание на видовете СМР и технология за 

изпълнение на отделните СМР. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани технологии за 

изпълнение на отделни видове СМР. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

2.1.1.За част от предложените технологии за изпълнение са непълни и 

формални, които не дават ясна представа за това как реално ще бъде изпълнена 

съответната работа. Например за позиция 4 Фрезоване стара асфалтова настилка с 

дебелина до 4см /без извозване на отпадъчния материал/ единствено е записано че се 

изпълнява с фреза и фрезования материал се товари на самосвал.  

Неясни и формални технологии за изпълнение на обобщени отделни видове 

СМР. Например позизиця5-8 свързани с машинно и ръчно полагане на асфалтови 

настилки с различни видове асфалтови смеси са формално описани. От тях не става 

ясно как ще се изпълни ръчното полагане и как машинното.  

Непълна и формална технология за изпълнение на позиция 9 Полагане битумен 

разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и 

запълване единични пукнатини до 3мм. В тази работа има включено „Запълване 

единични пукнатини до 3мм“. За нея на стр.16 единствено е записан материала с който 

се изпълнява – битум. 

2.1.2.Допуснато е неприемлив начин на контрол при изпълнение на отделни 

работи. Например при обединени позиции 5-8, свързани с полагане на асфалтови смеси 

(машинно и ръчно) стр.15 е допуснато наклоните да се контролират  посредством 

водещи ивици или бордюри. Това е неприемливо т.к. това може да доведе до 

неправилно отвеждане на повърхностна вода.  

2.1.3.Липсват предложени технологии за чат от работите. Например липсва 

технология за поз.15 „Доставка и полагане отводнителна решетка по система АCO или 

еквивалентна, вкл. всички разходи по полагането“, позиция14 „Доставка и полагане на 

ревизионна шахта с размери 1.00м/1.00м, вкл. всички разходи по полагането“ и др.  

 Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 
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предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и  

следва да не се приема за изпълнено. 

3. По отношение елемент Организация и подход на изпълнение – в тази част 

трябва да се представят вижданията на участника относно организацията, 

която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на действия при 

„Разклащане“ на разбирателство между личностите и възможни решения на тези 

проблеми. Посочени са начина на избиране на експертите от екипа за реализиране на 

договора. Посочена е организационна схема на експертите и изпълнителските бригади. 

Посочено е кой от експертите кога ще е ангажиран с обекта.  

 За Ръководителя на обекта е посочено какви са му задълженията и 

отговорностите по отношение на планиране, организация и контрол.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

 3.1.1.При определяне заетостта на експертите е записано спрямо етапи на 

изпълнение на договора. При разработката на техническото предложение няма 

фиксирани конкретни етапи. Има определени отделни моменти. Ако се допусне, че тези 

моменти обхващат целия период на изпълнение на договора, то не става ясно какво ще 

изпълнява Експерта по ЗБУТ и Експерта по контрол на качеството по време на 

изготвяне и даване на Възлагане на строителството, Какво ще изпълнява Експерта по 

ЗБУТ по време на Заключителни дейности. 

3.1.2.Съгласно изискването, участника трябва представи вижданията си относно 

организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. Такова виждане не е представено относно подхода за цялостна организация, 

която включва мобилизиране на всички ресурси (техника, материали и работна ръка) по 

време на изпълнение както на целия договор, така при изпълнение на конкретни 

възлагания. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

4. По отношение елемент Описание на контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 
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качество. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на прояви на 

качеството отнасящо се до нормативни документи, планиране на строителството, 

изпълнение на СМР и др. В таблица е представен структурен модел на управление на 

ресурсите. 

 Разгледан е контрол върху материалите – входящ контрол. Описани са основни 

задачи и порядък за контрол (визуален и лабораторен). 

 Контролът върху изпълнението на СМР е описан само с цел и определяне на 

резултати от изпълнение на СМР. Записано е че контрола на изпълнение на договора се 

осъществява от Ръководителя на обекта. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан контрола върху 

изпълнението на СМР. Такова описание реално няма. Не става ясно как и по какъв 

начин ще се контролира изпълнението на СМР. 

4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан отчитане на резултатите. 

Формално е записано, че седмично ще се отчита седмично без да се посочи кой, по 

какъв начин и какво отчита. Как се реагира при констатирано отклонение от качество 

или срок за изпълнение. 

4.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описано проследяване на спазване 

на изискванията за качество. Такова не е предложено 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

5. По отношение елемент Посочени са материалите, които участникът 

предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на 

доставките 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на основни 

въпроси по отношение на материално осигуряване. Описана е информация относно 

технически характеристики на материалите, които ще се влагат в строителството. 

Посочени са асфалтобетон, битумна емулсия, бетонови бордюри, бетон и др.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  
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5.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан начина на 

организация на доставките. Такъв не е представен. 

Видно от констатираната непълнота по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

6. По отношение елемент Предвидени мерки за опазване на околната среда и 

гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката . 

 6.1.В описанието за този елемент са разгледани План за мониторинг на 

основната дейност имащи отношение към околна среда. В посочената таблица 

мониторинга е по отношение на земни работи, пътни дейности, асфалтови работи и др.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

6.1.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъдат описани мерки за 

опазване на околната среда Такива не са представени. 

6.1.2. Съгласно изискването на елемента, трябва да бъдат описани гаранции за 

изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката. Такива не са 

представени. 

Видно от констатираните непълноти по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

7.По отношение елемент Предвидени мерки за намаляване на затрудненията 

за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за 

изпълнението им. 

 7.1.В описанието за този елемент са разгледани анализ на възможностите на 

участника да изпълнява СМР без да причинява неудобства на местното население. 

Предвижда се провеждане на консултации с общинските власти и обществени групи за 

разработване на комплексни мерки. Като мерки са посочени Мерки за осигуряване на 

пожарна безопасност, Мерки за опазване на общинските пътища, Мерки за опазване на 

обществения ред и Мерки за избягване на ненужно паркиране.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  
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 7.1.1.Съгласно изискванията на елемента, участника трябва да предостави 

гаранции за изпълнение на мерките. Няма описани такива гаранции. 

Видно от констатираната непълнота по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

8.По отношение елемент Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя и с останалите участници в строителния процес. 

 8.1.В описанието за този елемент са разгледани различни канали по които ще се 

осъществява комуникацията. Това са вътрешни (за екипа), външни (ръководство и 

възложител), формални (отчитане на дейността) и др. В зависимост от средствата – 

писмена, електронна поща, куриер и др. 

В таблица са показани информационните канали с описани надеждност, точност и 

степен на изкривяване. Посочени са различни характеристики на комуникационните 

канали с доставчици. Описани са компонентите на комуникацията. В таблица е 

предложен примерен план за осъществяване на комуникация за обекта.  

За осъществяване на организационна комуникация са предложени различни видове 

срещи – седмични, непланирани и др. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е 

налице предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема 

за изпълнено. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 

методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката с фактически аргументи 

изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, чл. 107, т.5, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.  

 

 Участник №3 – ДЗЗД „ИХТИМАН 2020“. 
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 Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което са посочени гаранционни 

срокове за видовете СМР и съоръжения както следва: 

 

- за основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 години; 

- за основен ремонт и реконструкция на улици - 2 години 

- за съоръжения при основен ремонт и реконструкция – 6 години; 

- за срок за отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 

гаранционния срок - 3 дневен срок от констатирането им със съответния протокол. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с 48-месечния, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Програма за изпълнение на дейностите”.  

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че Програмата за изпълнение на дейностите предмет на 

обществената поръчка, част от Техническото предложение на участника не е 

изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и не е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя, и 

единодушно реши да не го допусне до оценка на показателите от Методиката за 

оценка на офертите в процедурата поради следните обективни причини:  

1. По отношение елемент Описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

 1.1.В предложението на участника не бяха констатирани етапи за изпълнение на 

поръчката. 

Видно от констатираната липса на този елемент и съгласно изискванията на 

възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената поръчка, 

и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице предложение което 

не отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено.  

2. По отношение елемент Описание на видовете СМР и технология за 

изпълнение на отделните СМР. 
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 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани технологии за 

изпълнение на отделни видове СМР. Разгледано е подробно въвеждането на ВОБД. 

Технологиите за изпълнение на асфалтови работи са съобразени с изискванията на ТС 

2014 на АПИ.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е 

налице предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема 

за изпълнено. 

3. По отношение елемент Организация и подход на изпълнение – в тази част 

трябва да се представят вижданията на участника относно организацията, 

която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на организация 

и ръководство на обекта, където е описано организационна структура и ключов 

персонал.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

 3.1.1.Съгласно изискванията на документацията минимално изискуемите 

експерти в екипа за изпълнение на договора са Ръководител на обекта, Технически 

ръководител, Експерт по ЗБУТ и Експерт по контрол на качеството. В своето описание 

на експертите (стр.134-135) не е описан експерта Ръководител обект. Липсата на този 

експерт води до нарушена структура и пренатоварване на другите експерти със 

задълженията на този най-важен експерт.  

3.1.2.В йерархичната схема посочена на стр.136 липсва Ръководителя на обекта. 

Същият е посочен от Възложителя като минимално изискуем. 

3.1.3.Съгласно изискването, участника трябва представи вижданията си относно 

организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. Такова виждане не е представено относно подхода за цялостна организация, 

която включва мобилизиране на всички ресурси (техника, материали и работна ръка) по 

време на изпълнение както на целия договор, така при изпълнение на конкретни 

възлагания. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 
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предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

4. По отношение елемент Описание на контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 

качество. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на подхода за 

контрол на качеството на база внедрена СУК ISO 9001/2015. Описан е контрол на 

качеството на материалите (Входящ контрол) и контрол на работите (Вътрешен 

контрол). Към тях са добавени контрол от страна на Възложителя (инвеститорски 

контрол) и контролни тестове. За отговорник на контрола на качеството е определен 

техническия ръководител. 

Предложените схеми за входящ контрол са правилно разгледани. Блок схемата 

за контрол на СМР също е приемлива.  

По отношение на структура на управление на качеството са разгледани 

управление на документи, Управление на записи, Планиране и др. Лабораторния 

контрол е описан с видовете уреди и инструменти необходими за направата на 

различни тестове и проби.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан контрола върху 

изпълнението на СМР. Такова описание реално няма. Има само контрол на качеството. 

Не става ясно как и по какъв начин ще се контролира изпълнението на СМР. 

4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан отчитане на резултатите. 

Няма такова описание. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

5. По отношение елемент Посочени са материалите, които участникът 

предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на 

доставките 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на 

декларативни записи, че няма да се допусне използване на материали без документи и 

без изпитвания. Посочено е обобщено, че на обекта ще се складират материали.  
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 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

5.1.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан начина на 

организация на доставките. Такъв не е представен  

5.1.2.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан материалите, 

които участникът предвижда да влага при изпълнение на поръчката. Такова описание 

няма.  

Видно от констатираните непълноти по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

6. По отношение елемент Предвидени мерки за опазване на околната среда и 

гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката . 

 6.1.В описанието за този елемент са разгледани действия на базата на внедрени 

системи ISO 14001/2015. Посочена е нормативна база за спазване. Описан е 

екологичния избор на строителни материали. Посочени са основни източници на 

замърсяване на екологичните аспекти на околна среда. 

По различните елементи на околна среда са предвидени мерки за въвеждане с цел 

ограничаване на вредното въздействие върху конкретния елемент.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е 

налице предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема 

за изпълнено. 

7.По отношение елемент Предвидени мерки за намаляване на затрудненията 

за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за 

изпълнението им. 

 7.1.В описанието за този елемент са разгледани здравен фактор с посочени 

рискове – здравни рискове за населението и здравни рискове за работниците. За тях е 

посочен директното социално въздействие. Описани са в декларативен стил, че 

участника ще вземе всички мерки за предотвратяване на негативни последици.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  
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 7.1.1.Съгласно изискванията на елемента, участника трябва да предостави 

гаранции за изпълнение на мерките. Няма описани такива гаранции. 

Видно от констатираната непълнота по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

8.По отношение елемент Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя и с останалите участници в строителния процес. 

 8.1.В направеното техническо предложение няма описание на този елемент.  

Видно от констатираната липса на този елемент и съгласно изискванията на 

възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената поръчка, 

и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице предложение което 

не отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено.  

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 

методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 3 – ДЗЗД „ИХТИМАН 2020“, тъй като е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката с фактически аргументи 

изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, чл. 107, т.5, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.  

 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което са посочени гаранционни 

срокове за видовете СМР и съоръжения както следва: 

- за основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 години; 

- за основен ремонт и реконструкция на улици - 2 години 

- за съоръжения при основен ремонт и реконструкция – 6 години; 

- за срок за отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 

гаранционния срок - 2 дневен срок от констатирането им със съответния протокол. 
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 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с 48-месечния, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Програма за изпълнение на дейностите”.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с изискванията в 

документацията и методиката за оценка, комисията констатира следното: 

1. По отношение елемент Описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

 1.1.В предложението на участника са описани начина на възлагане на работите и 

4 етапа за изпълнение на поръчката. Начина на възлагане е разписан да бъде чрез 

годишни, допълнителни и извънредни задания. Посочен е срока за тяхното връчване и 

съдържанието им. 

Етапите за изпълнение са Иницииране и планиране, Изпълнение, включващо 

подготвителни работи и основно строителство, етап за Контролиране и етап за 

Приключване и демобилизация. 

 За етапа на иницииране и планиране са описани значими моменти – Подписване 

на договор, Планиране и дефиниране обхвата на договора, дефиниране на задачите, 

Планиране на ресурсите, Планиране на ресурсите и др.  

 За етапа на изпълнение са разгледани Подготвителни работи свързани с 

мобилизация на техниката, Одобряване на материалите, Временно строителство 

свързано с изграждане на временна база (постоянна за целия период на договора), 

създаване на условия за безопасност и здраве, въвеждане на ВОБД и др. За  основното 

строителство в този етап са описани всички СМР разгледани в Техническа 

спецификация. 

 За етапа на контролиране е разгледан процеса на следене и контролиране 

включващ Отчитане на изпълненото, Интегриран контрол на промени и др. Подробно 

са изброени различните документи и анализи. 

 За етапа на приключване и демобилизация са включени всички дейности по 

почистване на строителна площадка, предаване на изпълненото строителство с 

двустранен протокол и демобилизация на ресурсите. 
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Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

2. По отношение елемент Описание на видовете СМР и технология за 

изпълнение на отделните СМР. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани технологии за 

изпълнение на отделни видове СМР. Разгледано е подробно технологиите за 

изпълнение на асфалтови работи, които са съобразени с изискванията на ТС 2014 на 

АПИ. Изброени са машините, които ще бъдат на разположение на участника за 

изпълнение на задачите от Възлагателното писмо. Работите са съобразени с 

изискванията за механизация и ръчно. Изкърпването на дупки и кръпки по 

технологията на „Печматик“ е съобразена с технически изисквания и конкретната 

механизация машината „Турбо“. Изпълнението на бетонови работи и тези свързани с 

бетонови изделия (бордюри и плочи) са принципно правилно описани и съответстват 

на изискванията на ТС. Земните работи също са описани с подходящи технологии за 

изпълнение. 

 Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

3. По отношение елемент Организация и подход на изпълнение – в тази част 

трябва да се представят вижданията на участника относно организацията, 

която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на действия по 

промяна на човешки ресурси, промяна доставка на материали и промяна на строителна 

механизация.  

По отношение на организация на персонала (стр.63) са изброени експерти от 

екипа за изпълнение на обекта (Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт 

по ЗБУТ и Експерт по контрол на качеството). Към тях са добавени допълнително 

експерти за подпомагане организацията на изпълнение – Специалист ПТО, Геодезист и 

др. Организационната схема на стр.64 отразява всички участници в строителния 

процес, както и субординацията вътре в екипа. В таблица са описани експертите по 
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именно. За всеки един експерт са описани задължения и отговорности. Изпълнителския 

състав е организиран в екипи специализирани за определени видове СМР – 5 екипа - за 

асфалтови работи, група за геодезическо заснемане, за пътни работи, за земни работи и 

за бетонови работи. За тези групи е посочен броя и вида на машините и работниците.  

ВОБД е съобразен с Наредба 3 от 16.08.2010г. Същата ще се приема и въвежда в 

зависимост от конкретното възлагане.  

Организацията на механизацията е показана с описание на необходимата 

механизация в таблица на стр.103. Посочената механизация ще бъде използвана в 

зависимост от възлагателните писма и съставените графици за тяхното изпълнение.   

Материалите, които ще се използват за строителството са описани като вид и 

начин на организация за доставка и съхранение в складове или за директно влагане.  

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

4. По отношение елемент Описание на контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 

качество. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на подхода на 

участника за осъществяване на контрола върху изпълнението на СМР. Разгледани са 

отговорности и задължения на отделните експерти по отношение на контрола на 

изпълнението на СМР и на качеството на изпълнените работи и влаганите материали. 

За основа са използвани оперативни документи от СУК ISO 9001/2015. Разгледани са и 

задължения и отговорности на изпълнителския персонал.  

По отношение на управление на качеството са описани видовете контрол – входящ и 

вътрешен. Разгледани са 4 нива на контрол – изпълнителско ниво, техническо 

ръководство, управление на фирмата и представители на възложителя – Инвеститорски 

контрол.  

Входящия контрол е по отношение на материалите. Той е свързан с вид и 

обхват, текущо прилагане и действие при отклонение. Посочени са и очаквани 

резултати от прилагането на контролата. 

Вътрешен контрол е по отношение на изпълняваните СМР. За нея са посочени 

обхват и текущо прилагане. 
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Направените изводи по отношение на контрола на изпълнението на СМР 

съгласно графика, и контрола на качеството са достатъчни за да гарантират качествено 

изпълнен продукт. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

5. По отношение елемент Посочени са материалите, които участникът 

предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на 

доставките 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание организация на 

доставка на материалите. Проследен е редът, по който се доставя материала, като се 

започне от одобряване на съответния доставчик, заявка и доставка.  

За осигуряване на качеството на материалите е разгледано какви документи ще 

съпровождат тяхната доставка. В таблица на стр.118 са показани всички материали с 

производител, място на производство, транспорт и съхраняване в склад. Описано е по 

какви показатели ще се произвеждат съответните материали.  

Описанието на материалите е съобразено с предвидените СМР.  

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

6. По отношение елемент Предвидени мерки за опазване на околната среда и 

гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката . 

 6.1.В описанието за този елемент са разгледани действия на базата на внедрени 

системи ISO 14001/2015. Описани са конкретни изисквания по отношение на запазване 

на околната среда такава каквато е била преди започване на строителството. Предвижда 

се изработване на план за опазване на околна среда. В този план ще се разгледат 

източниците (работите) на генериране на отпадъци, каква е връзката с контролните 

органи, начин на депониране и документиране.  

За всеки един елемент на околна среда (въздух, вода, почва и др.) са предвидени 

мерки за въздействие на източниците на замърсяване, така, че да се минимизират 

негативните последици.  
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За гарантиране на изпълнението на предвидените мерки са предложени 

конкретни задължения към експертите контролиращи обекта, както и отчитането на 

изпълнените задачи.  

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

7.По отношение елемент Предвидени мерки за намаляване на затрудненията 

за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за 

изпълнението им. 

 7.1.В описанието за този елемент са разгледани проблемите, които могат да 

възникнат към местното население вследствие на дейности по реализиране на договора 

(Възлаганията). Като такива са дефинирани Запрашаване, Увеличено ниво на шум, 

Затруднен достъп до стоки и услуги, Затруднено използване на тротоари и улици 

(пътища от общинската мрежа) и др. Предвижда се използване на предпазни пана. За 

намаляване на затрудненията, участника е предвидил различни мерки – Информиране 

на обществеността за райони на работи, Почистване и оросяване на пътища и подходи 

към обектите, Прекъсване за по дълъг период от време по обяд за сметка на удължаване 

на работното време до по-късно следобед и др. 

 Предложените мерки ще са на база проведени анализи и миналогодишен опит.  

 Гаранциите за изпълнение на мерките ще бъде вменена на експертите, които 

отчитайки дейността ще подлежат на контрол и гаранция, че мерките ще бъдат 

прилагани. Контрола ще се осъществява от възложителя, чрез инвеститорски контрол и 

активността на гражданите. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

8.По отношение елемент Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя и с останалите участници в строителния процес. 

 8.1.В направеното техническо предложение са описани начина на осъществяване 

на комуникация с възложител, трети лица и вътре в екипа за изпълнение на поръчката. 

Ръководителя на обекта ще бъде оторизиран да води комуникацията с възложителя и 
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трети лица. Това ще се осъществява на работни срещи, които ще са официални. 

Вътрешните срещи ще се отнасят за експертите от екипа.  

Комуникацията с Възложителя е подробно описана, като форми ред и 

документи. Средствата за водене на комуникация е определена за официална да  бъде 

писмена а неофициалната по телефон. Разгледани са подробно какви документи ще се 

съставят за да се информират двете страни.  

Комуникацията с други участници е описана като подобна на тази с 

възложителя, като е отбелязано, че на тази комуникация (срещи) ще има представител 

на Възложителя или той ще се информира за проведената среща/разговор със 

съответния участник. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

Комисията констатира, че по отношение на участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ 

ЕООДне се установиха липса на документи или несъответствия с условията и 

изискванията на Възложителя. Техническото предложения на участника отговаря на 

минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 

офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие 

и приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти, съобразени с предмета на поръчката, поради което 

единодушно комисията РЕШИ: участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД продължава по-

нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и се допуска до 

оценка на финансовите показатели. 

 

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до 
оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне 
следните участници: 

 
Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 
 
Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 
финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна 
оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 
качество/цена”. 
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Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.  

 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. 

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които 

не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че 

участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията за процедурата и приложенията към нея, на 

действащото законодателство, на съществуващите стандарти или технически 

изисквания, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и 

класиране. 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 
формулата: 

КО = П1 + П2, 
 
 

където: 
П1 - управление на критични точки, максимален брой точки - 50 точки; 

П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки. 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 
комплексната оценка: 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ (П1) 

Оценката по показателя „Управление на критични точки” (П1) се формира се 
формира на базата на предложените от всеки участник мерки за управление на 
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критичните точки, идентифицирани от възложителя. 
За всяка една от дефинираните критични точки трябва да са разгледани: аспекти 

на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора; мерки за 
недопускане/ предотвратяване настъпването й и мерки за преодоляване на последиците 
при настъпването й. 

Идентифицираните от възложителя рискови критични точки с висока степен на  

възможност за поява, които участниците трябва да разгледат са: 

1. Неблагоприятни метеорологични условия; 
2. Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;  
3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи; 
4. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора; 
 

показател П1  

„Управление на критични точки”  

Максимален 

брой точки 

50 

По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична 

точка и степента й на влияние върху изпълнението на договора, 

но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на 

повече от една от критичните точки.  

- Предложени са мерки за управление на посочените „критични 

точки”, но комисията констатира, че същите реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им, по отношение на повече от една от критичните точки.  

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия или да е налице едно от визираните условия, а по 

отношение на другото условие - изискуемото изпълнение да се 

превишава. 

10 
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По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична 

точка и степента й на влияние върху изпълнението на договора, 

но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на 

една от критичните точки.  

- Предложени  са мерки за управление на посочените „критични 

точки“, но комисията констатира, че същите реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им, по отношение на една от критичните точки.  

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия или да е налице едно от визираните условия, а по 

отношение на другото условие - изискуемотоизпълнение да 

сепревишава. 

30 

По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са всички основни аспекти на проявление на всяка 

една критична точка, както и степента й на влияние върху 

изпълнението на договора.  

- Предложени са ефективни и адекватни мерки за управление 

напосочените „критични точки”, като всяка една от „критичните 

точки” е съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването й и съответно конкретни 

адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 

настъпването й. 

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия. 

50 

 
 
 

За нуждите на подпоказателя възложителя пояснява следните понятия: 
„Ефективен” в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат 
спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.  
„Адекватен” - напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията. 
„Същностен, основен аспект на проявление” означава аспект на проявление на 
критичната точка, който е пряко свързан с предмета на конкретната обществена 
поръчка и неговото наличие би поставило под въпрос срочното, качествено и 
законосъобразно изпълнение на договора. 

 
 

ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (П2) 
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П2 - е показател, отразяващ тежестта на общия сбор на предложените единични цени в  
съответната оферта. 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки, 
като се оценява сбора от предложените единични цени; Общия сбор на 
предложените единични цени служи само и единствено за определяне на 
оценката на участниците по показателя. 

 Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-малък общ 
сбор на единичните цени; 

 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-малкия 
общ сбор на единичните цени по следната формула: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50, 
 
 

Където: 
Цmin - представлява предложения най-малък общ сбор на единичните цени  
Цi - представлява сбора на единичните цени, предложен от съответния 
участник 

 
 

ВАЖНО! 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране 

технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се 

отстранява от участие в процедурата. 

Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след 

десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на 

формулата за изчисляване на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак 

след десетичната запетая. 

 

Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Показател П1 УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ- 50 точки.  

Мотиви: 

Предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените 

изисквания на Възложителя, има минимално изискуемото съдържание, както е 

посочено методиката, и в своята цялост гарантира навременното и спрямо 

минималните изисквания на Техническите спецификации постигане на резултати, като 
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спрямо него може да бъде заключено наличието на всички изброени в методиката 

условия. 

 

По отношение елемент Предвидени са мерки за управление на критичните точки, 

идентифицирани от Възложителя 

1.1.Разгледани са всички основни аспекти на проявление на всяка една критична 

точка, както и степента й на влияние върху изпълнението на договора. 

Предложена е подходяща методика за оценка и анализ на предвидените критични точки. 

В таблица за критична точка Неблагоприятни метео условия са посочени основни 

аспекти, вероятност за възникване, тежест и ниво на критичност. Предложените аспекти 

обхващат възможните основни моменти при които риска ще окаже най голямо значение. 

Направения анализ е въз основа на описаната методика за анализ и оценка. 

1.1.1. За Неблагоприятни метеорологични условия  

Предложени са възможните причини – валежи от дъжд и сняг, ниски температури, 

високи летни температури и др. 

1.1.2.Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта. 

Въз основа на анализ в таблица коректно са предложени основни аспекти с 

вероятност, тежест и ниво на критичност. За аспекти са посочени такива, които реално 

имат значение за своевременно завършване на обекта, като е обърнато особено внимание 

на тези които са вследствие дейността на участника – Нарушена организацията на 

доставка на материали, нарушена организация на работа, финансови затруднения и др. 

Като причини са описани и повреди в основна механизация, непълна документация и др. 

1.1.3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи. 

Въз основа на анализ в таблица коректно са предложени основни аспекти с 

вероятност, тежест и ниво на критичност. За аспекти са посочени такива, които реално 

имат значение за своевременно завършване на обекта, като е обърнато особено внимание 

на тези които са вследствие дейността на участника – Нарушена организацията, 

некачествени материали, неправилна технология за изпълнение и др. 

1.1.4.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора. 

Въз основа на анализ в таблица коректно са предложени основни аспекти с 

вероятност, тежест и ниво на критичност. За аспекти са посочени такива, които реално 

имат значение за своевременно завършване на обекта – Грешка при определяне на 

изискванията на Възложителя, Забавяне срока за изпълнение, Компрометиране на 

качеството на изпълнение, финансови загуби и др. 

1.2.Предложени са ефективни и адекватни мерки за управление на посочените „критични 

точки”, като всяка една от „критичните точки” е съпроводена с предложени от участника 
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конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването й и съответно конкретни 

адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването й  

 1.2.1.За Неблагоприятни метеорологични условия. 

Предложени са мерки за преодоляване на последствията и мерки за превенция. За 

мерките за преодоляване са комплекс от конкретни такива имащи за цел премахване на 

последиците от възникването на риска и преодоляване на акумулирано закъснение на 

време.  

За мерките за превенция са свързани с получаване на своевременна информация 

за наближаващи неблагоприятни условия (дъжд, ниски температури и др.) и правилно 

препланиране на работите, които могат да се изпълняват при такива условия. Другите 

работи се планират за период с подходящи условия 

1.2.2.Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта. 

В зависимост от анализа на причините се планират и различни мерки за 

недопускане – постоянна комуникация с възложителя за обмяна информация, планиране 

на допълнителна механизация за резерв, навременно окачествяване на изпълнените 

работи и др. 

За мерки за преодоляване на последиците се предвиждат мерки, които ще доведат 

до премахване на причината и преодоляване на закъснение в срока за предаване на 

обекта. 

1.2.3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи. 

В зависимост от анализа на причините се планират и различни мерки за 

недопускане (превенция) – стриктно спазване изпълнението на СМР съгласно 

одобрените технологии, спазване на препоръки на производител за съхранение и влагане 

и др. 

За мерки за преодоляване на последиците се предвиждат мерки, които ще доведат 

до премахване на причината и преодоляване на закъснение в срока за предаване на 

обекта. 

1.2.4.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора. 

Описани са възможните причини, които могат да доведат до вероятността за 

сбъдване на съответния риск. Въз основа на тези причини и съответния анализ са 

направени предложение за мерки за недопускане – предварително уточняване начина на 

комуникация, провеждане на редовни работни срещи, непрекъсната комуникация за 

осъществяване на своевременна информация и др. 

1.3.Управление на последиците. 

1.3.1. За Неблагоприятни метеорологични условия се предвижда използване на 

пластификатори в бетонови смеси, Принудително подсушаване на пътните повърхности, 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

допълнително овлажняване на материала (трошен камък) за достигане на оптимална 

влажност, Покриване на бетонови повърхности за предпазване от слънцето и др.  

1.3.2.Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта. 

Предвидените мерки са свързани с увеличаване на работно време, ангажиране на 

допълнителен ресурс, актуализиране на график и др. 

1.3.3.Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи. 

Предвидените мерки са свързани със Сформиране на екип за отстраняване на 

дефекти, вземане на решения как да се отстраняват дефектите, идентифициране на 

причините и анализ на засегнатите работи и др. 

1.3.4.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора. 

Предвидените мерки са свързани с изготвяне на анализ на проблемите породени 

от липсата на съдействие, документиране на взетите решения, коригиране на графиците, 

добавяне на нови ресурси, допълнително работно време и др. 

 

 

Комисията насрочи следващо заседание на 20.10.2020г. от 11:00 ч. в Община 

Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска 

администрация Ихтиман на което заседание, ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения на допуснатите участници. На основание чл.57, ал.3 се задължава 

председателя на комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите 

оферти на „Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка, който 

представлява обособена част от електронна страница на община Ихтиман и за който е 

осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на 

пълномощното. 

 Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 13:00 часа на 

13.10.2020г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени четири 

закрити заседания, състави се и се подписа от комисията в 1 екземпляр, като особени  

мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети 

с единодушие от членовете на комисията. 
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КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ..............П*................... 

                                                    /инж. Тони Кацаров/ 

 

Членове: 1. ...........П*............                                           2. ................П*.................... 

                   /Даниел Грънчаров/                           /инж. Константин Димитров /  

 * Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
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П Р О Т О К О Л №3 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №517/14.05.2020г. на кмета на 

Община Ихтиманза разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет:„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на 

общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“, открита с Решение № 329 от 

20.03.2020г., изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № 408/14.04.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0003. 

 

 Днес, 20.10.2020год. в 11:00 часа на открито, публично заседание в сградата на 

Общинска администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман, се събра комисия в състав: 

 

Председател: 1. Инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман  

Членове:  

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт  

3. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ  

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в 

процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон 

за обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция 

на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“. 

На публичното заседание по отваряне на ценовите офертиприсъства 

упълномощен представител на Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД, данните на 

когото са отразени в присъствен лист, неразделна част от документацията към 

процедурата.  

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, 

ал. 1 от ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 

В съответствие с разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели.  

Комисията констатира, че пликовете, съдържащи ценовите предложения са 

запечатани с ненарушена цялост, подписани от трима от членовете на комисията. 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. 
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Комисията пристъпи към преглед на предложените от участниците ценови 

оферти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията 

констатира следното: 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се 

съдържа „Ценово предложение” - по образец от документацията за участие,  подписано 

и подпечатано. 

Участникът е предложил общ сбор на единичните цени от ценова таблица №1  в 

размер на 1298.40 лв. без ДДС. Участника е представил остойностена таблица с 

посочване цени за всички единични цени, предмет на настоящата обществена поръчка.  

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Във връзка с евентуалното прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

комисията обръща внимание, че тъй като до етапа на разглеждане на ценовите 

предложения е допуснат един участник, на практика, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП е неприложима, тъй като не може да се формира „средна стойност на съответните 

предложения в останалите оферти”. 

Комисията продължи своята работа, като направи оценка на допуснатата до 

оценяване оферта, както следва:  

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по 

финансовият показател, съгласно методиката. 

П2 - е показател, отразяващ тежестта на общия сбор на предложените единични цени в 
съответната оферта. 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки, 
като се оценява сбора от предложените единични цени; Общия сбор на 
предложените единични цени служи само и единствено за определяне на 
оценката на участниците по показателя. 

 Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-малък общ 
сбор на единичните цени; 

 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-малкия 
общ сбор на единичните цени по следната формула: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50, 
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Където: 
Цmin - представлява предложения най-малък общ сбор на единичните цени  
Цi - представлява сбора на единичните цени, предложен от съответния 
участник 

 

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, 

комисията определи точките на участниците по показателя ЦП, както следва: 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  50.00 точки. 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от 

методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от 

участниците и класирането им. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, 

както следва: 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2, 
 

където: 
П1 - управление на критични точки, максимален брой точки - 50 точки; 

П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки. 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

ВАЖНО! 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране 

технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се 

отстранява от участие в процедурата. 

Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. 
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Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване 

на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая. 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

(КО) = 50 + 50 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 

1 от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния 

начин: 

1-во място -Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. 

 Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 13:00 часа на 

27.10.2020г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени едно 

открито и едно закрито заседания, състави се и се подписа от комисията в 1 екземпляр, 

като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички 

решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

 

КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ..............П*................... 

                                                  /инж. Тони Кацаров/ 

 

Членове: 1. ...........П*............                                           2. ................П*.................... 

                   /Даниел Грънчаров/                           /инж. Константин Димитров /  

 * Заличено на основание чл. 37 от ЗОП 
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УТВЪРДИЛ: ……П*…….…. 

Кмет: Калоян Илиев 

 

       Дата: 24.11.2020г.  

 

П Р О Т О К О Л  

По реда на чл.181, ал.4 от ЗОП. 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №517/14.05.2020г. на кмета на 

Община Ихтиманза разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет:„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на 

общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“, открита с Решение № 329 от 

20.03.2020г., изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № 408/14.04.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0003. 

 

Първото заседание на комисията се проведе на 14.05.2020год. от 11.00ч. на което 

комисията се събра в открито заседание вОбщина Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител“ №123, Сградата на Общинска администрация Ихтиман в състав: 

 

Председател: 1. Инж. Тони Кацаров – зам. кмет на Община Ихтиман  

Членове:  

2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт  

3. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ  

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в 

процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон 

за обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и 

реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията.  

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе 

подписан от предаващото лице и председателят на комисията.  

Комисията констатира, че в Деловодството на община Ихтиман, за участие в 

процедурата са подадени общо 4 (четири) броя оферти. При приемане на офертите, 
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същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Ихтиман, като 

върху опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.  

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците. 

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на 

получените оферти, а именно: 

Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД с ЕИК 121705979 и опаковка вх.№  70.00-

103 от 14.04.2020г. – 14:53 ч.  

Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД с ЕИК 205005327с опаковка вх.№ 70.00-

104 от 16.04.2020г. – 11:29 ч.  

Участник №3 – „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД с опаковка вх.№70.00-123 от 

13.05.2020г. – 10:19 ч.  

Участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК 831928535 и „ПСТ София“ 

ЕООД, ЕИК 205098256 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 113580690 и опаковка вх.№  

70.00-124 от 13.05.2020г. – 10:32 ч.  

 

 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 

участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха и 

подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за 

обществените поръчки. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки 

участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и 

проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно 

спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха 

отворени от Председателя на комисията.  

 

Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  
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Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

Участник № 3 - „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена 

цялост.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.  

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ бе подписан от представител 

на  

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

На следващо закрито заседание провело се на 06.07.2020г. комисията продължи 

своята работа, като пристъпи към разглеждане по същество на представените 

документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с 

предварително поставените от възложителя условия. 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, т.4 ОТ ЗОП. 
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По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на 

кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати 

не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е 

допустимо участието им в процедурата. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията 

може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 

участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

 

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

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

от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито 

заседание. 

 На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и 

представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя. 

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат 

описани изчерпателно в настоящия протокол.  

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД. 

При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията 

установи следното. 

1. В представеният ЕЕДОП от участника не са посочени национални бази данни,  

респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация (чл.67, ал.1 от ЗОП във 

вр. с чл.43 от ППЗОП и изискванията на възложителя), например за Република 

България: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Министерство на 
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правосъдието, Бюра за съдимост (www.mjs.bg), Агенция по вписванията Търговски 

регистър и/или др. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

2. Участника е декларирал наличие на застраховка професионалната 

отговорност,  

Видно от декларираната информация валидността на застраховката е изтекла, към 

датата на подаване на офертата. С оглед на горното комисията, констатира че 

участника не отговора на поставеният от Възложителя критерии за икономическо и 

финансово състояние.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

3. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Ръководител на обекта“ не може да се установи 

дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор от страна на 

Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е 

предложен. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

4. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Технически ръководител“ не може да се установи 

дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор от страна на 

Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е 

предложен. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

5. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Експерт по контрол на качеството“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на 

валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 
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6. От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии 

за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Експерт по безопасност и здраве“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на 

валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, 

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. 

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

 

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за 

технически и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

Участник №3 - „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД. 

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията 

установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания: 

1. В представеният ЕЕДОП от участника в Част II: Информация за 

икономическия  

оператор, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва липса отговор на въпроса „Икономическият 

оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката?“. Отговор на посоченият въпрос е задължителен с оглед преценка на 

допустимостта на участника по отношение на лично състояние и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

2. В представеният ЕЕДОП от участника в обединението „ПСТ Груп“ ЕАД, Част  

II: Информация за икономическия оператор, раздел Г: Информация за подизпълнители, 

чийто капацитет икономическият оператор няма да използва липса отговор на въпроса 

„Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението 
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на част от поръчката?“. Отговор на посоченият въпрос е задължителен с оглед преценка 

на допустимостта на участника по отношение на лично състояние и критерии за 

подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

3. В представеният ЕЕДОП от участника в обединението „ПСТ София“ ЕООД,  

Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Г: Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва липса 

отговор на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката?“. Отговор на посоченият въпрос е 

задължителен с оглед преценка на допустимостта на участника по отношение на лично 

състояние и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

 

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за 

технически и професионални възможности. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

 

След осъщественото разглеждане на документите от офертите относно лично 

състояние и критериите за подбор на участниците за участие в процедурата и във 

връзка установените несъответствия и/или нередовности, комисията,  

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол 

на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” 

по партидата на обществената поръчка и определя срок от 5 (пет) работни дни, 
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считано от датата на получаване на протокола, за представянето на документи за 

отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива. 

 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 При представяне на нов ЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан 

цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът в който се представя 

документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

 Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен 

плик, с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура 

„публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа 

в община Ихтиман” и изписано наименованието на участника, съгласно указанията за 

обществената поръчка. 

 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на 

Общинска администрация – Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к.2050, ул.Цар Освободител № 

123. 

 Участниците, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 

куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за 

постъпване на документите при Възложителя. 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, 

посочени в ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на 

купувача”. 

 

Комисията приключи своята работа отразена в протокол №1 на 06.07.2020 г. В 

работата си отразена в протокол №1, комисията е заседавала на едно открито и едно 

закрито заседания, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са 

изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.  

 

На 20.07.2020 год. от 11.00 ч.,на закрито заседание в Община Ихтиман, 

Общинска администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман се събра комисията в непроменен 

състав за да продължи работата си по разглеждане на допълнително представените 

документи, разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в 

процедурата и оценка на допуснатите участници. 
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В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 

06.07.2020г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е 

публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 

08.07.2020г. Копие от протокола е изпратен на всички участници и е получен от тях 

видно доказателствата към процедурата.  

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на 

община Ихтиман са постъпили пликове с допълнителни документи на участници от 

които са изисквани такива, както следва: 

Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООДе получил копие от протокол №1 на 

09.07.2020г. В определеният срок от пет работни дни, както и към датата на съставяне 

на настоящият протокол в деловодството на община Ихтиман не са постъпвали 

допълнителни документи от страна на участника.  

 

Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх. № 70.00-182 от 13.07.2020 г. 

 

 

 

Участник №1 – „БГ АСФАЛТ“ ООД. 

Комисията констатира, че участникът не е представил в указаният срок 

допълнителни документи във връзка с констатациите в Протокол 1. Във връзка с 

горното комисията констатира следното: 

В представеният ЕЕДОП от участника не са посочени национални бази данни,  

респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация съгласно чл.67, ал.1 от 

ЗОП във вр. с чл.43 от ППЗОП. 

Участника е декларирал наличие на застраховка професионалната отговорност,  

Видно от декларираната информация валидността на застраховката е изтекла, към 

датата на подаване на офертата. С оглед на горното комисията, констатира че 

участника не отговора на поставеният от Възложителя критерии за икономическо и 

финансово състояние.   

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Ръководител на обекта“ не може да се установи 

дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор от страна на 

Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е 

предложен. 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  
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подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Технически ръководител“ не може да се установи 

дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за подбор от страна на 

Възложителя по отношение на притежаван специфичен опит на позицията за която е 

предложен. 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Експерт по контрол на качеството“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на 

валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент. 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника в част IV „Критерии за  

подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, за лицето, 

предложено за Експертна позиция „Експерт по безопасност и здраве“ не може да се 

установи дали посоченото лице отговаря на поставените критерии за притежаване на 

валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, 

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. 

 

С оглед на констатираните несъответствия на участника по отношение към  

критериите за подбор, поставени от възложителя комисията единодушно приема, 

че участника не отговаря на поставените от възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за икономически, технически и професионални 

възможности и не е изпълнил други условия поставени в обявлението и 

документацията за участие. Водена от горното и на основание чл.107, т.1 във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП от ЗОП комисията единодушно реши да предложи за 

отстраняване от по нататъшно участие в процедурата участник № 1 -„БГ 

АСФАЛТ“ ООД. 

 

Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

Цифрово подписан ЕЕДОП, както и цифрово подписани ЕЕДОП-и за всеки един  

от участниците в обединението, съобразени с констатациите на комисията отразени в 

Протокол№1, както следва:  

От информацията в представените ЕЕДОП-пи е видно, че участника и 

участниците в обединението са отговорили на всички въпроси, касаещи  „Информация 

за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва липса 

отговор на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката?“ „Икономическият оператор възнамерява 

ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?. 
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След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията 

приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура 

минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и 

професионални възможности. 

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на 

участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

След като се запозна обстойно с документите за съответствие към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при преценката си 

за условията за подбор и изискванията към личното състояние, предвид 

изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията, 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на Техническите предложения 

следните участници: 

Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД; 

 Участник №3 – ДЗЗД „ИХТИМАН 2020“; 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и 

провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа 

на комисията бе установено следното: 

Участник №2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД. 

 Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което са посочени гаранционни 

срокове за видовете СМР и съоръжения както следва: 

- за основен ремонт и реконструкция на пътища и улици - 2 години; 

- за съоръжения при основен ремонт и реконструкция част от пътища и улици – 6 

години; 

- за преносни и разпределителни проводи и съоръженията към тях на техническа 

инфраструктура - 10 години. 

- за срок за отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 

гаранционния срок -14 дневен срок от констатирането им със съответния протокол. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с 48-месечния, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 
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 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Програма за изпълнение на дейностите”.  

 

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че Програмата за изпълнение на дейностите предмет на 

обществената поръчка, част от Техническото предложение на участника не е 

изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и не е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя, и 

единодушно реши да не го допусне до оценка на показателите от Методиката за 

оценка на офертите в процедурата поради следните обективни причини: 

 1. По отношение елемент Описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

 1.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани 5 момента при 

изпълнение на договора и конкретни задания. 

-За 1-ви момент (Подписване на договор и временно строителство), са 

разгледани разположение на времена база.  

-За 2-ри момент (Възлагане на строителството) са разгледани различните видове 

Възлагателни с посочени срокове за тяхното получаване. Същите са съобразени с 

изискванията на Проекта за договор. 

-За 3-ти момент (Организиране изпълнението на СМР) е описано планиране, 

въвеждане на ВОБД,  

-За 4-ти момент (Изпълнение на СМР) са разписани всички видове работи 

предвидени в техническа спецификация. Предписано е да се спазва Наредба 2 от 2004г. 

за безопасност и здраве. 

-За 5-ти момент (Заключителни дейности) са предвидени разчистване на обекта 

и изготвяне на акт 15 

За част от работите комисията констатира следните несъответствия: 

1.1.1.Съгласно изискванията на елемента трябва да бъдат посочени отделни 

етапи на изпълнение на поръчката. Няма посочени конкретни етапи. Има изброени 

отделни моменти, които не могат да се приравнят на отделни етапи, т.к. не е приемливо 

първо да се подпише договор и да се организира временна приобектова база а след това 

да се получава възлагателно писмо. На стр.7 участника е записал, че временната база 

ще е в зависимост от възлаганията т.е. този момент е между подписване на договор и 

изграждане на временна база.  
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1.1.2.Предложената схема на временна приобектова база е непълна и неясна. 

При описание на елементите на базата на стр.7 е записано, че там ще се организират 

депа за земни маси. За този договор не се предвиждат СМР за които ще са необходими 

земни маси за да се организират за тях депа. 

1.1.3.При описание на Организация на изпълнението на СМР липсват основни 

моменти, като мобилизация на техника и персонал, организация и доставка на 

строителни материали, организация на контрола на качеството и др. 

1.1.4. При описание на Заключителни дейности стр.13, се предвижда подписване 

на акт 15. Съгласно документацията (проект за договор чл.34 ал.2) „Приемането на 

обекта по всяко отделно възлагане се извършва с двустранен констативен протокол, 

в който се описва извършената работа, количеството и общата стойност на СМР, както 

и качеството на извършената работа, вложените материали, вкл. сертификати, 

удостоверяващи тяхното качество и съответствие с техническите спецификации“ а не с 

акт15.  

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент Описание на видовете СМР и технология за 

изпълнение на отделните СМР. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани технологии за 

изпълнение на отделни видове СМР. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

2.1.1.За част от предложените технологии за изпълнение са непълни и 

формални, които не дават ясна представа за това как реално ще бъде изпълнена 

съответната работа. Например за позиция 4 Фрезоване стара асфалтова настилка с 

дебелина до 4см /без извозване на отпадъчния материал/ единствено е записано че се 

изпълнява с фреза и фрезования материал се товари на самосвал.  

Неясни и формални технологии за изпълнение на обобщени отделни видове 

СМР. Например позизиця 5-8 свързани с машинно и ръчно полагане на асфалтови 

настилки с различни видове асфалтови смеси са формално описани. От тях не става 

ясно как ще се изпълни ръчното полагане и как машинното.  
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Непълна и формална технология за изпълнение на позиция 9 Полагане битумен 

разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и 

запълване единични пукнатини до 3мм. В тази работа има включено „Запълване 

единични пукнатини до 3мм“. За нея на стр.16 единствено е записан материала с който 

се изпълнява – битум. 

2.1.2.Допуснато е неприемлив начин на контрол при изпълнение на отделни 

работи. Например при обединени позиции 5-8, свързани с полагане на асфалтови смеси 

(машинно и ръчно) стр.15 е допуснато наклоните да се контролират посредством 

водещи ивици или бордюри. Това е неприемливо т.к. това може да доведе до 

неправилно отвеждане на повърхностна вода.  

2.1.3.Липсват предложени технологии за чат от работите. Например липсва 

технология за поз.15 „Доставка и полагане отводнителна решетка по система АCO или 

еквивалентна, вкл. всички разходи по полагането“, позиция14 „Доставка и полагане на 

ревизионна шахта с размери 1.00м/1.00м, вкл. всички разходи по полагането“ и др. 

 Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

3. По отношение елемент Организация и подход на изпълнение – в тази част 

трябва да се представят вижданията на участника относно организацията, 

която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на действия при 

„Разклащане“ на разбирателство между личностите и възможни решения на тези 

проблеми. Посочени са начина на избиране на експертите от екипа за реализиране на 

договора. Посочена е организационна схема на експертите и изпълнителските бригади. 

Посочено е кой от експертите кога ще е ангажиран с обекта.  

 За Ръководителя на обекта е посочено какви са му задълженията и 

отговорностите по отношение на планиране, организация и контрол. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

 3.1.1.При определяне заетостта на експертите е записано спрямо етапи на 

изпълнение на договора. При разработката на техническото предложение няма 

фиксирани конкретни етапи. Има определени отделни моменти. Ако се допусне, че тези 
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моменти обхващат целия период на изпълнение на договора, то не става ясно какво ще 

изпълнява Експерта по ЗБУТ и Експерта по контрол на качеството по време на 

изготвяне и даване на Възлагане на строителството, Какво ще изпълнява Експерта по 

ЗБУТ по време на Заключителни дейности. 

3.1.2.Съгласно изискването, участника трябва представи вижданията си относно 

организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. Такова виждане не е представено относно подхода за цялостна организация, 

която включва мобилизиране на всички ресурси (техника, материали и работна ръка) по 

време на изпълнение както на целия договор, така при изпълнение на конкретни 

възлагания. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

4. По отношение елемент Описание на контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 

качество. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на прояви на 

качеството отнасящо се до нормативни документи, планиране на строителството, 

изпълнение на СМР и др. В таблица е представен структурен модел на управление на 

ресурсите. 

 Разгледан е контрол върху материалите – входящ контрол. Описани са основни 

задачи и порядък за контрол (визуален и лабораторен). 

 Контролът върху изпълнението на СМР е описан само с цел и определяне на 

резултати от изпълнение на СМР. Записано е че контрола на изпълнение на договора се 

осъществява от Ръководителя на обекта. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан контрола върху 

изпълнението на СМР. Такова описание реално няма. Не става ясно как и по какъв 

начин ще се контролира изпълнението на СМР. 

4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан отчитане на резултатите. 

Формално е записано, че седмично ще се отчита седмично без да се посочи кой, по 
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какъв начин и какво отчита. Как се реагира при констатирано отклонение от качество 

или срок за изпълнение. 

4.2.3.Съгласно изискванията трябва да бъде описано проследяване на спазване 

на изискванията за качество. Такова не е предложено 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

5. По отношение елемент Посочени са материалите, които участникът 

предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на 

доставките 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на основни 

въпроси по отношение на материално осигуряване. Описана е информация относно 

технически характеристики на материалите, които ще се влагат в строителството. 

Посочени са асфалтобетон, битумна емулсия, бетонови бордюри, бетон и др. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

5.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан начина на 

организация на доставките. Такъв не е представен. 

Видно от констатираната непълнота по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

6. По отношение елемент Предвидени мерки за опазване на околната среда и 

гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката. 

 6.1.В описанието за този елемент са разгледани План за мониторинг на 

основната дейност имащи отношение към околна среда. В посочената таблица 

мониторинга е по отношение на земни работи, пътни дейности, асфалтови работи и др. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

6.1.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъдат описани мерки за 

опазване на околната среда Такива не са представени. 
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6.1.2. Съгласно изискването на елемента, трябва да бъдат описани гаранции за 

изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката. Такива не са 

представени. 

Видно от констатираните непълноти по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

7.По отношение елемент Предвидени мерки за намаляване на затрудненията 

за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за 

изпълнението им. 

 7.1.В описанието за този елемент са разгледани анализ на възможностите на 

участника да изпълнява СМР без да причинява неудобства на местното население. 

Предвижда се провеждане на консултации с общинските власти и обществени групи за 

разработване на комплексни мерки. Като мерки са посочени Мерки за осигуряване на 

пожарна безопасност, Мерки за опазване на общинските пътища, Мерки за опазване на 

обществения ред и Мерки за избягване на ненужно паркиране. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

 7.1.1.Съгласно изискванията на елемента, участника трябва да предостави 

гаранции за изпълнение на мерките. Няма описани такива гаранции. 

Видно от констатираната непълнота по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

8.По отношение елемент Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя и с останалите участници в строителния процес. 

 8.1.В описанието за този елемент са разгледани различни канали по които ще се 

осъществява комуникацията. Това са вътрешни (за екипа), външни (ръководство и 

възложител), формални (отчитане на дейността) и др. В зависимост от средствата – 

писмена, електронна поща, куриер и др. 

В таблица са показани информационните канали с описани надеждност, точност и 

степен на изкривяване. Посочени са различни характеристики на комуникационните 
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канали с доставчици. Описани са компонентите на комуникацията. В таблица е 

предложен примерен план за осъществяване на комуникация за обекта. 

За осъществяване на организационна комуникация са предложени различни видове 

срещи – седмични, непланирани и др. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е 

налице предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема 

за изпълнено. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 

методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 2 – „ПСК Пътстрой“ ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката с фактически аргументи 

изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, чл. 107, т.5, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

 

 Участник №3 – ДЗЗД „ИХТИМАН 2020“. 

 Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което са посочени гаранционни 

срокове за видовете СМР и съоръжения както следва: 

 

- за основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 години; 

- за основен ремонт и реконструкция на улици - 2 години 

- за съоръжения при основен ремонт и реконструкция – 6 години; 

- за срок за отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 

гаранционния срок - 3 дневен срок от констатирането им със съответния протокол. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с 48-месечния, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Програма за изпълнение на дейностите”.  
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След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че Програмата за изпълнение на дейностите предмет на 

обществената поръчка, част от Техническото предложение на участника не е 

изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и не е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя, и 

единодушно реши да не го допусне до оценка на показателите от Методиката за 

оценка на офертите в процедурата поради следните обективни причини: 

1. По отношение елемент Описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

 1.1.В предложението на участника не бяха констатирани етапи за изпълнение на 

поръчката. 

Видно от констатираната липса на този елемент и съгласно изискванията на 

възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената поръчка, 

и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице предложение което 

не отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент Описание на видовете СМР и технология за 

изпълнение на отделните СМР. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани технологии за 

изпълнение на отделни видове СМР. Разгледано е подробно въвеждането на ВОБД. 

Технологиите за изпълнение на асфалтови работи са съобразени с изискванията на ТС 

2014 на АПИ.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е 

налице предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема 

за изпълнено. 

3. По отношение елемент Организация и подход на изпълнение – в тази част 

трябва да се представят вижданията на участника относно организацията, 

която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на организация 

и ръководство на обекта, където е описано организационна структура и ключов 

персонал.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  
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 3.1.1.Съгласно изискванията на документацията минимално изискуемите 

експерти в екипа за изпълнение на договора са Ръководител на обекта, Технически 

ръководител, Експерт по ЗБУТ и Експерт по контрол на качеството. В своето описание 

на експертите (стр.134-135) не е описан експерта Ръководител обект. Липсата на този 

експерт води до нарушена структура и пренатоварване на другите експерти със 

задълженията на този най-важен експерт.  

3.1.2.В йерархичната схема посочена на стр.136 липсва Ръководителя на обекта. 

Същият е посочен от Възложителя като минимално изискуем. 

3.1.3.Съгласно изискването, участника трябва представи вижданията си относно 

организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. Такова виждане не е представено относно подхода за цялостна организация, 

която включва мобилизиране на всички ресурси (техника, материали и работна ръка) по 

време на изпълнение както на целия договор, така при изпълнение на конкретни 

възлагания. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

4. По отношение елемент Описание на контрола върху изпълнението на 

СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 

качество. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на подхода за 

контрол на качеството на база внедрена СУК ISO 9001/2015. Описан е контрол на 

качеството на материалите (Входящ контрол) и контрол на работите (Вътрешен 

контрол). Към тях са добавени контрол от страна на Възложителя (инвеститорски 

контрол) и контролни тестове. За отговорник на контрола на качеството е определен 

техническия ръководител. 

Предложените схеми за входящ контрол са правилно разгледани. Блок схемата 

за контрол на СМР също е приемлива.  

По отношение на структура на управление на качеството са разгледани 

управление на документи, Управление на записи, Планиране и др. Лабораторния 

контрол е описан с видовете уреди и инструменти необходими за направата на 

различни тестове и проби.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  
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4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан контрола върху 

изпълнението на СМР. Такова описание реално няма. Има само контрол на качеството. 

Не става ясно как и по какъв начин ще се контролира изпълнението на СМР. 

4.2.2.Съгласно изискванията трябва да бъде описан отчитане на резултатите. 

Няма такова описание. 

Видно от констатираните непълноти и несъответствия по предложението за този 

елемент и съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията 

за участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

5. По отношение елемент Посочени са материалите, които участникът 

предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на 

доставките 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на 

декларативни записи, че няма да се допусне използване на материали без документи и 

без изпитвания. Посочено е обобщено, че на обекта ще се складират материали. 

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

5.1.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан начина на 

организация на доставките. Такъв не е представен 

5.1.2.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде описан материалите, 

които участникът предвижда да влага при изпълнение на поръчката. Такова описание 

няма.  

Видно от констатираните непълноти по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

6. По отношение елемент Предвидени мерки за опазване на околната среда и 

гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката. 

 6.1.В описанието за този елемент са разгледани действия на базата на внедрени 

системи ISO 14001/2015. Посочена е нормативна база за спазване. Описан е 

екологичния избор на строителни материали. Посочени са основни източници на 

замърсяване на екологичните аспекти на околна среда. 
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По различните елементи на околна среда са предвидени мерки за въвеждане с цел 

ограничаване на вредното въздействие върху конкретния елемент. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е 

налице предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема 

за изпълнено. 

7.По отношение елемент Предвидени мерки за намаляване на затрудненията 

за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за 

изпълнението им. 

 7.1.В описанието за този елемент са разгледани здравен фактор с посочени 

рискове – здравни рискове за населението и здравни рискове за работниците. За тях е 

посочен директното социално въздействие. Описани са в декларативен стил, че 

участника ще вземе всички мерки за предотвратяване на негативни последици.  

 За част от дейностите комисията констатира следните несъответствия:  

 7.1.1.Съгласно изискванията на елемента, участника трябва да предостави 

гаранции за изпълнение на мерките. Няма описани такива гаранции. 

Видно от констатираната непълнота по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, и изискванията на методиката за оценка на 

предложенията е налице предложение което не отговаря на минималните изисквания и 

следва да не се приема за изпълнено. 

8.По отношение елемент Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя и с останалите участници в строителния процес. 

 8.1.В направеното техническо предложение няма описание на този елемент. 

Видно от констатираната липса на този елемент и съгласно изискванията на 

възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената поръчка, 

и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице предложение което 

не отговаря на минималните изисквания и следва да не се приема за изпълнено. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във 

връзка с т. 6.3.1, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за 

подготовка на офертата и Техническата спецификация, както и изискванията на 

методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 3 – ДЗЗД „ИХТИМАН 2020“, тъй като е представил оферта, която не отговаря 
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на предварително обявените условия на поръчката с фактически аргументи 

изложени по-горе, и правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, чл. 107, т.5, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП. 

 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което са посочени гаранционни 

срокове за видовете СМР и съоръжения както следва: 

- за основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 години; 

- за основен ремонт и реконструкция на улици - 2 години 

- за съоръжения при основен ремонт и реконструкция – 6 години; 

- за срок за отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 

гаранционния срок - 2 дневен срок от констатирането им със съответния протокол. 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с 48-месечния, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Програма за изпълнение на дейностите”.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с изискванията в 

документацията и методиката за оценка, комисията констатира следното: 

1. По отношение елемент Описание на отделните етапи за изпълнение на 

поръчката 

 1.1.В предложението на участника са описани начина на възлагане на работите и 

4 етапа за изпълнение на поръчката. Начина на възлагане е разписан да бъде чрез 

годишни, допълнителни и извънредни задания. Посочен е срока за тяхното връчване и 

съдържанието им. 

Етапите за изпълнение са Иницииране и планиране, Изпълнение, включващо 

подготвителни работи и основно строителство, етап за Контролиране и етап за 

Приключване и демобилизация. 
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 За етапа на иницииране и планиране са описани значими моменти – Подписване 

на договор, Планиране и дефиниране обхвата на договора, дефиниране на задачите, 

Планиране на ресурсите, Планиране на ресурсите и др.  

 За етапа на изпълнение са разгледани Подготвителни работи свързани с 

мобилизация на техниката, Одобряване на материалите, Временно строителство 

свързано с изграждане на временна база (постоянна за целия период на договора), 

създаване на условия за безопасност и здраве, въвеждане на ВОБД и др. За основното 

строителство в този етап са описани всички СМР разгледани в Техническа 

спецификация. 

 За етапа на контролиране е разгледан процеса на следене и контролиране 

включващ Отчитане на изпълненото, Интегриран контрол на промени и др. Подробно 

са изброени различните документи и анализи. 

 За етапа на приключване и демобилизация са включени всички дейности по 

почистване на строителна площадка, предаване на изпълненото строителство с 

двустранен протокол и демобилизация на ресурсите. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

2. По отношение елемент Описание на видовете СМР и технология за 

изпълнение на отделните СМР. 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани технологии за 

изпълнение на отделни видове СМР. Разгледано е подробно технологиите за 

изпълнение на асфалтови работи, които са съобразени с изискванията на ТС 2014 на 

АПИ. Изброени са машините, които ще бъдат на разположение на участника за 

изпълнение на задачите от Възлагателното писмо. Работите са съобразени с 

изискванията за механизация и ръчно. Изкърпването на дупки и кръпки по 

технологията на „Печматик“ е съобразена с технически изисквания и конкретната 

механизация машината „Турбо“. Изпълнението на бетонови работи и тези свързани с 

бетонови изделия (бордюри и плочи) са принципно правилно описани и съответстват 

на изискванията на ТС. Земните работи също са описани с подходящи технологии за 

изпълнение. 
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 Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

3. По отношение елемент Организация и подход на изпълнение – в тази част 

трябва да се представят вижданията на участника относно организацията, 

която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на действия по 

промяна на човешки ресурси, промяна доставка на материали и промяна на строителна 

механизация.  

По отношение на организация на персонала (стр.63) са изброени експерти от 

екипа за изпълнение на обекта (Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт 

по ЗБУТ и Експерт по контрол на качеството). Към тях са добавени допълнително 

експерти за подпомагане организацията на изпълнение – Специалист ПТО, Геодезист и 

др. Организационната схема на стр.64 отразява всички участници в строителния 

процес, както и субординацията вътре в екипа. В таблица са описани експертите по 

именно. За всеки един експерт са описани задължения и отговорности. Изпълнителския 

състав е организиран в екипи специализирани за определени видове СМР – 5 екипа - за 

асфалтови работи, група за геодезическо заснемане, за пътни работи, за земни работи и 

за бетонови работи. За тези групи е посочен броя и вида на машините и работниците. 

ВОБД е съобразен с Наредба 3 от 16.08.2010г. Същата ще се приема и въвежда в 

зависимост от конкретното възлагане.  

Организацията на механизацията е показана с описание на необходимата 

механизация в таблица на стр.103. Посочената механизация ще бъде използвана в 

зависимост от възлагателните писма и съставените графици за тяхното изпълнение.   

Материалите, които ще се използват за строителството са описани като вид и 

начин на организация за доставка и съхранение в складове или за директно влагане. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

4. По отношение елемент Описание на контрола върху изпълнението на 
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СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 

качество. 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание на подхода на 

участника за осъществяване на контрола върху изпълнението на СМР. Разгледани са 

отговорности и задължения на отделните експерти по отношение на контрола на 

изпълнението на СМР и на качеството на изпълнените работи и влаганите материали. 

За основа са използвани оперативни документи от СУК ISO 9001/2015. Разгледани са и 

задължения и отговорности на изпълнителския персонал.  

По отношение на управление на качеството са описани видовете контрол – входящ и 

вътрешен. Разгледани са 4 нива на контрол – изпълнителско ниво, техническо 

ръководство, управление на фирмата и представители на възложителя – Инвеститорски 

контрол.  

Входящия контрол е по отношение на материалите. Той е свързан с вид и 

обхват, текущо прилагане и действие при отклонение. Посочени са и очаквани 

резултати от прилагането на контролата. 

Вътрешен контрол е по отношение на изпълняваните СМР. За нея са посочени 

обхват и текущо прилагане. 

Направените изводи по отношение на контрола на изпълнението на СМР 

съгласно графика, и контрола на качеството са достатъчни за да гарантират качествено 

изпълнен продукт. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

5. По отношение елемент Посочени са материалите, които участникът 

предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на 

доставките 

 5.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание организация на 

доставка на материалите. Проследен е редът, по който се доставя материала, като се 

започне от одобряване на съответния доставчик, заявка и доставка.  

За осигуряване на качеството на материалите е разгледано какви документи ще 

съпровождат тяхната доставка. В таблица на стр.118 са показани всички материали с 

производител, място на производство, транспорт и съхраняване в склад. Описано е по 

какви показатели ще се произвеждат съответните материали.  
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Описанието на материалите е съобразено с предвидените СМР.  

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

6. По отношение елемент Предвидени мерки за опазване на околната среда и 

гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката. 

 6.1.В описанието за този елемент са разгледани действия на базата на внедрени 

системи ISO 14001/2015. Описани са конкретни изисквания по отношение на запазване 

на околната среда такава каквато е била преди започване на строителството. Предвижда 

се изработване на план за опазване на околна среда. В този план ще се разгледат 

източниците (работите) на генериране на отпадъци, каква е връзката с контролните 

органи, начин на депониране и документиране.  

За всеки един елемент на околна среда (въздух, вода, почва и др.) са предвидени 

мерки за въздействие на източниците на замърсяване, така, че да се минимизират 

негативните последици.  

За гарантиране на изпълнението на предвидените мерки са предложени 

конкретни задължения към експертите контролиращи обекта, както и отчитането на 

изпълнените задачи.  

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

7.По отношение елемент Предвидени мерки за намаляване на затрудненията 

за местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за 

изпълнението им. 

 7.1.В описанието за този елемент са разгледани проблемите, които могат да 

възникнат към местното население вследствие на дейности по реализиране на договора 

(Възлаганията). Като такива са дефинирани Запрашаване, Увеличено ниво на шум, 

Затруднен достъп до стоки и услуги, Затруднено използване на тротоари и улици 

(пътища от общинската мрежа) и др. Предвижда се използване на предпазни пана. За 

намаляване на затрудненията, участника е предвидил различни мерки – Информиране 

на обществеността за райони на работи, Почистване и оросяване на пътища и подходи 
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към обектите, Прекъсване за по дълъг период от време по обяд за сметка на удължаване 

на работното време до по-късно следобед и др. 

 Предложените мерки ще са на база проведени анализи и миналогодишен опит. 

 Гаранциите за изпълнение на мерките ще бъде вменена на експертите, които 

отчитайки дейността ще подлежат на контрол и гаранция, че мерките ще бъдат 

прилагани. Контрола ще се осъществява от възложителя, чрез инвеститорски контрол и 

активността на гражданите. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

8.По отношение елемент Посочени са начини на комуникация с 

Възложителя и с останалите участници в строителния процес. 

 8.1.В направеното техническо предложение са описани начина на осъществяване 

на комуникация с възложител, трети лица и вътре в екипа за изпълнение на поръчката. 

Ръководителя на обекта ще бъде оторизиран да води комуникацията с възложителя и 

трети лица. Това ще се осъществява на работни срещи, които ще са официални. 

Вътрешните срещи ще се отнасят за експертите от екипа.  

Комуникацията с Възложителя е подробно описана, като форми ред и 

документи. Средствата за водене на комуникация е определена за официална да бъде 

писмена а неофициалната по телефон. Разгледани са подробно какви документи ще се 

съставят за да се информират двете страни.  

Комуникацията с други участници е описана като подобна на тази с 

възложителя, като е отбелязано, че на тази комуникация (срещи) ще има представител 

на Възложителя или той ще се информира за проведената среща/разговор със 

съответния участник. 

Видно от констатираните бележки за този елемент относими към  изискванията 

на възложителя разписани в т.6.3.1 от документацията за участие в обществената 

поръчка, и изискванията на методиката за оценка на предложенията е налице 

предложение което отговаря на минималните изисквания и следва да се приема за 

изпълнено. 

Комисията констатира, че по отношение на участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ 

ЕООДне се установиха липса на документи или несъответствия с условията и 

изискванията на Възложителя. Техническото предложения на участника отговаря на 
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минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 

офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие 

и приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти, съобразени с предмета на поръчката, поради което 

единодушно комисията РЕШИ: участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД продължава по-

нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и се допуска до 

оценка на финансовите показатели. 

 

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до 
оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне 
следните участници: 

 
Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 
 
Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 
финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна 
оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 
качество/цена”. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. 

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които 

не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че 

участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията за процедурата и приложенията към нея, на 

действащото законодателство, на съществуващите стандарти или технически 

изисквания, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и 

класиране. 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 
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Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 
формулата: 

КО = П1 + П2, 
 
 

където: 
П1 - управление на критични точки, максимален брой точки - 50 точки; 

П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки. 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 
комплексната оценка: 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ (П1) 

Оценката по показателя „Управление на критични точки” (П1) се формира се 
формира на базата на предложените от всеки участник мерки за управление на 
критичните точки, идентифицирани от възложителя. 

За всяка една от дефинираните критични точки трябва да са разгледани: аспекти 
на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора; мерки за 
недопускане/ предотвратяване настъпването й и мерки за преодоляване на последиците 
при настъпването й. 

Идентифицираните от възложителя рискови критични точки с висока степен на  

възможност за поява, които участниците трябва да разгледат са: 
1. Неблагоприятни метеорологични условия; 
2. Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта; 
3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи; 
4. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора; 
 

показател П1 

„Управление на критични точки” 

Максимален 

брой точки 

50 
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По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична 

точка и степента й на влияние върху изпълнението на договора, 

но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на 

повече от една от критичните точки. 

- Предложени са мерки за управление на посочените „критични 

точки”, но комисията констатира, че същите реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им, по отношение на повече от една от критичните точки.  

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия или да е налице едно от визираните условия, а по 

отношение на другото условие - изискуемото изпълнение да се 

превишава. 

10 

По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното: 

- Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична 

точка и степента й на влияние върху изпълнението на договора, 

но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на 

една от критичните точки. 

- Предложени са мерки за управление на посочените „критични 

точки“, но комисията констатира, че същите реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им, по отношение на една от критичните точки.  

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия или да е налице едно от визираните условия, а по 

отношение на другото условие - изискуемотоизпълнение да 

сепревишава. 
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По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са всички основни аспекти на проявление на всяка 

една критична точка, както и степента й на влияние върху 

изпълнението на договора. 

- Предложени са ефективни и адекватни мерки за управление 

напосочените „критични точки”, като всяка една от „критичните 

точки” е съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването й и съответно конкретни 

адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 

настъпването й. 

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия. 

50 

 
 
 

За нуждите на подпоказателя възложителя пояснява следните понятия: 
„Ефективен” в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат 
спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. 
„Адекватен” - напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията. 
„Същностен, основен аспект на проявление” означава аспект на проявление на 
критичната точка, който е пряко свързан с предмета на конкретната обществена 
поръчка и неговото наличие би поставило под въпрос срочното, качествено и 
законосъобразно изпълнение на договора. 

 
 

ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (П2) 

П2 - е показател, отразяващ тежестта на общия сбор на предложените единични цени в 
съответната оферта. 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки, 
като се оценява сбора от предложените единични цени; Общия сбор на 
предложените единични цени служи само и единствено за определяне на 
оценката на участниците по показателя. 

 Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-малък общ 
сбор на единичните цени; 

 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-малкия 
общ сбор на единичните цени по следната формула: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50, 
 
 

Където: 
Цmin - представлява предложения най-малък общ сбор на единичните цени  
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Цi - представлява сбора на единичните цени, предложен от съответния 
участник 

 
 

ВАЖНО! 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране 

технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се 

отстранява от участие в процедурата. 

Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след 

десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на 

формулата за изчисляване на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак 

след десетичната запетая. 

 

Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Показател П1 УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ- 50 точки.  

Мотиви: 

Предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените 

изисквания на Възложителя, има минимално изискуемото съдържание, както е 

посочено методиката, и в своята цялост гарантира навременното и спрямо 

минималните изисквания на Техническите спецификации постигане на резултати, като 

спрямо него може да бъде заключено наличието на всички изброени в методиката 

условия. 

 

По отношение елемент Предвидени са мерки за управление на критичните точки, 

идентифицирани от Възложителя 

1.1.Разгледани са всички основни аспекти на проявление на всяка една критична 

точка, както и степента й на влияние върху изпълнението на договора. 

Предложена е подходяща методика за оценка и анализ на предвидените критични точки. 

В таблица за критична точка Неблагоприятни метео условия са посочени основни 

аспекти, вероятност за възникване, тежест и ниво на критичност. Предложените аспекти 

обхващат възможните основни моменти при които риска ще окаже най голямо значение. 

Направения анализ е въз основа на описаната методика за анализ и оценка. 

1.1.1. За Неблагоприятни метеорологични условия  
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Предложени са възможните причини – валежи от дъжд и сняг, ниски температури, 

високи летни температури и др. 

1.1.2.Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта. 

Въз основа на анализ в таблица коректно са предложени основни аспекти с 

вероятност, тежест и ниво на критичност. За аспекти са посочени такива, които реално 

имат значение за своевременно завършване на обекта, като е обърнато особено внимание 

на тези които са вследствие дейността на участника – Нарушена организацията на 

доставка на материали, нарушена организация на работа, финансови затруднения и др. 

Като причини са описани и повреди в основна механизация, непълна документация и др. 

1.1.3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи. 

Въз основа на анализ в таблица коректно са предложени основни аспекти с 

вероятност, тежест и ниво на критичност. За аспекти са посочени такива, които реално 

имат значение за своевременно завършване на обекта, като е обърнато особено внимание 

на тези които са вследствие дейността на участника – Нарушена организацията, 

некачествени материали, неправилна технология за изпълнение и др. 

1.1.4.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора. 

Въз основа на анализ в таблица коректно са предложени основни аспекти с 

вероятност, тежест и ниво на критичност. За аспекти са посочени такива, които реално 

имат значение за своевременно завършване на обекта – Грешка при определяне на 

изискванията на Възложителя, Забавяне срока за изпълнение, Компрометиране на 

качеството на изпълнение, финансови загуби и др. 

1.2.Предложени са ефективни и адекватни мерки за управление на посочените „критични 

точки”, като всяка една от „критичните точки” е съпроводена с предложени от участника 

конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването й и съответно конкретни 

адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването й 

 1.2.1.За Неблагоприятни метеорологични условия. 

Предложени са мерки за преодоляване на последствията и мерки за превенция. За 

мерките за преодоляване са комплекс от конкретни такива имащи за цел премахване на 

последиците от възникването на риска и преодоляване на акумулирано закъснение на 

време.  

За мерките за превенция са свързани с получаване на своевременна информация 

за наближаващи неблагоприятни условия (дъжд, ниски температури и др.) и правилно 

препланиране на работите, които могат да се изпълняват при такива условия. Другите 

работи се планират за период с подходящи условия 

1.2.2.Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта. 

В зависимост от анализа на причините се планират и различни мерки за 

недопускане – постоянна комуникация с възложителя за обмяна информация, планиране 
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на допълнителна механизация за резерв, навременно окачествяване на изпълнените 

работи и др. 

За мерки за преодоляване на последиците се предвиждат мерки, които ще доведат 

до премахване на причината и преодоляване на закъснение в срока за предаване на 

обекта. 

1.2.3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи. 

В зависимост от анализа на причините се планират и различни мерки за 

недопускане (превенция) – стриктно спазване изпълнението на СМР съгласно 

одобрените технологии, спазване на препоръки на производител за съхранение и влагане 

и др. 

За мерки за преодоляване на последиците се предвиждат мерки, които ще доведат 

до премахване на причината и преодоляване на закъснение в срока за предаване на 

обекта. 

1.2.4.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора. 

Описани са възможните причини, които могат да доведат до вероятността за 

сбъдване на съответния риск. Въз основа на тези причини и съответния анализ са 

направени предложение за мерки за недопускане – предварително уточняване начина на 

комуникация, провеждане на редовни работни срещи, непрекъсната комуникация за 

осъществяване на своевременна информация и др. 

1.3.Управление на последиците. 

1.3.1. За Неблагоприятни метеорологични условия се предвижда използване на 

пластификатори в бетонови смеси, Принудително подсушаване на пътните повърхности, 

допълнително овлажняване на материала (трошен камък) за достигане на оптимална 

влажност, Покриване на бетонови повърхности за предпазване от слънцето и др. 

1.3.2.Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта. 

Предвидените мерки са свързани с увеличаване на работно време, ангажиране на 

допълнителен ресурс, актуализиране на график и др. 

1.3.3.Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи. 

Предвидените мерки са свързани със Сформиране на екип за отстраняване на 

дефекти, вземане на решения как да се отстраняват дефектите, идентифициране на 

причините и анализ на засегнатите работи и др. 

1.3.4.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора. 

Предвидените мерки са свързани с изготвяне на анализ на проблемите породени 

от липсата на съдействие, документиране на взетите решения, коригиране на графиците, 

добавяне на нови ресурси, допълнително работно време и др. 
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Комисията насрочи следващо заседание на 20.10.2020г. (вторник) от 11:00 ч. в 

Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска 

администрация Ихтиманна което заседание, ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения на допуснатите участници. На основание чл.57, ал.3 се задължава 

председателя на комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите 

оферти на „Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка, който 

представлява обособена част от електронна страница на община Ихтиман и за който е 

осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на 

пълномощното. 

 

 Комисията приключи своята работа отразена в протокол № 2 в 13:00 часа на 

13.10.2020г. В работата си отразена в протокол №2, комисията е заседавала на четири 

закрити заседания, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са 

изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията. 

 

 На20.10.2020год. в 11:00.,на открито публично заседание в Община Ихтиман, 

Общинска администрация -Ихтиман, гр.Ихтиман, се събра комисията в същият състав и 

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници: 

На публичното заседание по отваряне на ценовите офертиприсъства 

упълномощен представител на Участник № 3– „ИХТИМАН 2020“ ДЗЗД, данните на 

когото са отразени в присъствен лист, неразделна част от документацията към 

процедурата.  

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, 

ал. 1 от ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 

В съответствие с разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели.  
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Комисията констатира, че пликовете, съдържащи ценовите предложения са 

запечатани с ненарушена цялост, подписани от трима от членовете на комисията. 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. 

Комисията пристъпи към преглед на предложените от участниците ценови 

оферти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията 

констатира следното: 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

 Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се 

съдържа „Ценово предложение” - по образец от документацията за участие,  подписано 

и подпечатано. 

Участникът е предложил общ сбор на единичните цени от ценова таблица №1  в 

размер на 1298.40 лв. без ДДС. Участника е представил остойностена таблица с 

посочване цени за всички единични цени, предмет на настоящата обществена поръчка.  

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Във връзка с евентуалното прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

комисията обръща внимание, че тъй като до етапа на разглеждане на ценовите 

предложения е допуснат един участник, на практика, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП е неприложима, тъй като не може да се формира „средна стойност на съответните 

предложения в останалите оферти”. 

Комисията продължи своята работа, като направи оценка на допуснатата до 

оценяване оферта, както следва:  

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по 

финансовият показател, съгласно методиката. 

П2 - е показател, отразяващ тежестта на общия сбор на предложените единични цени в 
съответната оферта. 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки, 
като се оценява сбора от предложените единични цени; Общия сбор на 
предложените единични цени служи само и единствено за определяне на 
оценката на участниците по показателя. 

 Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-малък общ 
сбор на единичните цени; 

 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-малкия 
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общ сбор на единичните цени по следната формула: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50, 
 
 

 
Където: 

Цmin - представлява предложения най-малък общ сбор на единичните цени  
Цi - представлява сбора на единичните цени, предложен от съответния 
участник 

 

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, 

комисията определи точките на участниците по показателя ЦП, както следва: 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  50.00 точки. 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от 

методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от 

участниците и класирането им. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, 

както следва: 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2, 
 

където: 
П1 - управление на критични точки, максимален брой точки - 50 точки; 

П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки. 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

ВАЖНО! 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се 

отстранява от участие в процедурата. 

Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване 

на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая. 

Участник №4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

(КО) = 50 + 50 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 

1 от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния 

начин: 

1-во място -Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. 

 Комисията приключи своята работа отразена в протокол № 3 в 13:00 часа на 

22.10.2020г. В работата си отразена в протокол №3, комисията е заседавала на едно 

открито и едно закрито заседания, като особени мнения и забележки от членовете на 

комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на 

комисията. 

Предвид крайните резултати, комисията предлага на Възложителя са сключи 

договор с класираният на първо място участник, както следва: 

Участник № 4 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

Настоящият протокол е съставен на 17.11.2020г. в един оригинален екземпляр и 

заедно с Протокол № 1 започнат на  14.05.2020г. и завършен на 06.07.2020г., Протокол 

№ 2 започнат на 20.07.2020г. и завършен на 13.10.2020г. и Протокол № 3 започнат на 

20.10.2020г. и завършен на 27.10.2020г. се предават на Възложителя за утвърждаване.   

КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ..............П*................... 

                                                  /инж. Тони Кацаров/ 

Членове: 1. ...........П*............                                           2. ................П*.................... 

                   /Даниел Грънчаров/                           /инж. Константин Димитров /  

 * Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
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