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П Р О Т О К О Л № 1 

          От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 340/26.03.2020 г.  на Кмета на 

Община Ихтиман – Тони Кацаров – За Кмет на Община Ихтиман, съгласно Заповед                    

№ 119/07.02.2020 г. за разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

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

поръчки (ЗОП) с предмет: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – 

Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - етапно 

строителство“, открита с Решение № 1239 от 02.03.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0002. 

 

 Днес, 26.03.2020год. в 10:00 часа на открито заседание в сградата на Общинска 

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

 

                          Председател:  1. Даниел Грънчаров - юрисконсулт 

 

Членове:  

2.   Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

3. инж. Петър Добрев – гл. инженер 

и резерви: 

4. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ  

5. Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

 

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: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – 

Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - 

етапно строителство“. 

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 3 (три) 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 отваряне на офертите присъства упълномощен представител на 

участника „МИКРА – КМ“ ЕООД, данните на които са отразени в присъствен лист.  
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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 – „МИКРА – КМ“ ЕООД с ЕИК 131211815 и опаковка вх.                 

№  70.00-84 от 25.03.2020 г. – 11.33 ч.  

Участник № 2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД с ЕИК 833175762 

и опаковка вх. №  70.00-85 от 25.03.2020 г. – 11.35 ч.  

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 113580690 и опаковка вх.                   

№  70.00-87 от 25.03.2020 г. – 16.36 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. 

Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на 

представителството на кандидатите и валидността на пълномощните на присъстващите 

представители на кандидатите.  

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 – „МИКРА – КМ“ 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“ и техническо предложение не 

бяха подписани от присъстващият представител, тъй като същият представлява 

участника на когото се отваря опаковката. 

 

Участник № 2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД.  

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 
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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 

участник № 1. Същият отказа да подпише  техническо предложение.   

 

 

Участник № 3 – „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 

участник № 1. Същият отказа да подпише  техническо предложение.   

 

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 16.04.2020г. 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. 

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 – „МИКРА – КМ“ ЕООД.  

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. 

 

 Участник № 2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

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

оператор, раздел В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА 

НА ДРУГИ СУБЕКТИ липса отговор на въпроса „Икономическият оператор ще 

използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени 

в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“. 

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

участника по отношение на лично състоятие и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

  

3. 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 състоятие и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

4. В представеният ЕЕДОП от участника същият не е подпълнил задължителната  

информация в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави 

информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида 

на строителството. Липсващата информация препятства комисията да прецени дали 

участника отговаря на поставените критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

Участник № 3 – „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. 
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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.  

 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: „Ремонт на общински 

път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от 

км 0+000 до км 1+894 - етапно строителство ” 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”. 
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 Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 11:40 часа на 

16.04.2020г. 

 

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*..................... 

                                                       /Даниел Грънчаров/ 

 

 

 

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

   /Цветелина Хаджийска/                                      /Петър Добрев/  

 

 

 

 * Заличени данни на основание чл. 37 от ЗОП. 
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ПРОТОКОЛ №2 

за дейността на комисия,назначена със Заповед № 340/26.03.2020 г. на Кмета на 

Община Ихтиман - Тони Кацаров - За Кмет на Община Ихтиман, съгласно Заповед № 

119/07.02.2020г. за разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

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

поръчки (ЗОП) с предмет:„Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – 

Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - етапно 

строителство“, открита с Решение № 1239 от 02.03.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0002. 

Днес, 04.05.2020 год. от 10.00ч., на закрито заседание в Община Ихтиман, 

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

 

Председател:  1. Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт при община Ихтиман; 

 

Членове:  

1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист при община 

Ихтиман. 

2. инж. Петър Добрев – гл. инженер при община Ихтиман. 
 

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

16.04.2020г. 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 

21.04.2020г. 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 –„МИКРА – КМ“ ЕООД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх. № 70.00-110 от 24.04.2020 г.; 

 Участник №2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД с 

допълнителни документи постъпили в община Ихтиман и входирани с вх.             

№ 70.00-111 от 28.04.2020 г. 

  

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 

допълнителни документи и повторна проверка на документите по отношение 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

В хода на работата на комисията бе установено следното: 
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Участник №1 –„МИКРА – КМ“ ЕООД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в  

Протокол№1, както следва: 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника същият е 

посочилнационални бази данни, респективно публични регистри, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

 

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. 

Участник №2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията  

отразени в Протокол№1, както следва: 

 

От информацията в представеният ЕЕДОП се устаонвява, че същият е съобразен 

с констатациите на комисията отразени в Протокол №1, по отношение на коректно 

деклариране на данни, отнасящи се до национални бази данни, използване капацитета 

на други субекти, възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката,както и декларирани критерии за подбор, по отношение на изпълнен обект, 

сходен с предмета на 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 №1 – „МИКРА – КМ“ ЕООД; 

 Участник №2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД; 

Участник №3 – „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 №1 – „МИКРА – КМ“ ЕООД 

Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което е посочен общ срок за 

изпълнение на строителството – 120 календарни дни (първи етап – 60 календарни дни и 

втори етап – 60 календарни дни). 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  
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При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент „Предложение за технологична последователност и 

продължителност на изпълнението“, където следва да се опише технологичната 

последователност на изпълнение на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на 

всички дейности и административни работи необходими за стартиране и управление 

по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график, комисията констатира: 

 1.1.В предложението на участника са разгледани кратко описание на предмета 

на поръчката с описание на технически изисквания. В част 1 „Подход и организация. 

Технология и последователност на извършваните СМР“ са посочени цели, решения, 

принципи и други елементи. Описани са всички видове СМР извършвани в двата етапа. 

Разгледани са дейности от откриване на строителна площадка до въвеждане в 

експлоатация.  

Комисията констатира, следните несъответствия: 

1.1.1.На стр.5 при откриване на строителна площадка участника е записал, че ще 

започне работа след подписване на договор само след осигурено финансиране. В т.1.3 

от документацията е записано, че към датата на откриване на поръчката е осигурено 

финансирането на етап 1м т.е. това условие от участника покрито. 

1.1.2. На стр.5 при откриване на строителна площадка участника е записал, че се 

свиква комисия за подписване на Протокол обр.2а от което подписване започва да тече 

срока за изпълнение на поръчката. Съгласно т.1.4 от документацията и т.1 на 

Техническо предложение (Образец 3) срока за изпълнение на поръчката започва да тече 

от получаване на Уведомително писмо от Възложителя. За този обект не се предвижда 

подписване на Протокол обр.2а. 

1.1.3.От описанието на стр.5 не става ясно по какъв начин ще се извърши 

предаването на обекта. Липсата на такова предложение води до несъответствия в срока 

за строителство. В графика е записано, че към 62-ри ден все още има строителни 

работи и реално няма фиксиран ден когато обекта (етапа) се предава на Възложителя. 

Съгласно документацията (т.1.4) и Техническо предложение (Образец 3 - т.1), 

предаването се извършва с подписване на Приемно-предавателен протокол. 

1.1.4.Съгласно изискванията на документацията (т.1.4) и Техническо 

предложение (Образец 3 - т.1) максималния срок за изпълнение на Етап 1 е 60 

календарни дни. Видно от графика за този етап на 62-ри ден все още се изпълняват 
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СМР - Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А (за износващ пласт на аварийни 

ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см и 

Доставка и помагане на материал за основа на банкетите с различна ширина и дебелина 

на пласта. 

1.1.5.Съгласно изискването на елемента, участника трябва да представи 

Технологичната последователност на изпълнение на СМР. В изложението няма 

посочена технологична последователност на СМР. 

1.1.6. Съгласно изискването на елемента, участника трябва да предложи срокове 

за изпълнение на всички дейности и административни работи необходими за 

стартиране и управление по време на изпълнение и приключване на СМР, който да 

отговарят и кореспондират с приложения от участника график. В изложението има 

посочен общ срок за изпълнение на СМР, но няма по етапи и отделни видове дейности. 

Поради това е допуснато несъответствието описано в т.1.1.4.  

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.1 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент „Предложение относно организацията на 

строителната площадка“, където следва да се опише организацията на 

строителната площадка на обекта. Организацията трябва да включва начин на 

организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на 

строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че 

обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на обекта на 

отделни участъци. Комисията констатира: 

 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани втаблична форма 

задачи, фази и дейности. Следва описание на дейности от стр.8 и сл. с конкретни 

работи. Посочени са Подготвителни работи, Мобилизация на екипа, Дейност по 

изпълнение на СМР (с посочени ресурси – механизация и работници) и др. СМР са 

описани с технология за изпълнение. Разгледани са дейности, като Складиране и 

охрана на материалите. Тук в различни стъпки е описана последователността на 

поръчване, доставяне и влагане. Описано е Тествания и Въвеждане в експлоатация. 

Разгледани са Инструкции за безопастна работа.  

 Комисията констатира следните несъответствия: 
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2.1.1.В таблицата на стр.8 за дейност 5 свързана с предаване на обекта за задача 

5.1. е записано, че се съставя и подписва Акт обр.15. За конкретната поръчка съгласно 

т.1.4 от документацията и Техническото предложение (Образец 3) обекта се предава с 

Приемно – предавателен протокол. 

2.1.2.При описание на работите в т.1 „Подготвителни работи“ на стр.9 е 

записано, че ще се подписва Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка. За 

този обект такъв протокол няма да се съставя и той не може да бъде приеман за 

отправна точка за изпълнение на други работи и дейности. 

2.1.3.На стр.9 е записано, че ще се изхвърлят строителни отпадъци на 

„Регонално депо“ гр.Луковит отстоящо на 5 км от ул.“Симов дол“. Конкретния обект 

не кореспондира с това описание.  

2.1.4.На стр.9 за подготвителни работи е записано, че има издадено Разрешение 

за строителство №30/05.07.2018г и №38/30.0+.2016г. Въз основа на тях Строителен 

надзор ще издаде Протокол обр.2а. За конкретния обект няма издадени такива 

Разрешения за строеж, няма да се подписва Протокол обр.2а и Няма да има Строителен 

надзор. 

2.1.5.При описание на Складиране и охрана на материалите на стр,13 е записано, 

че на обекта няма да се доставят материали до като същите не са одобрени от 

Възложител и Консултант. За този обект не се предвижда да има Консултант. 

2.1.6.При описание на технология на изпълнение на асфалтов пласт от биндер на 

стр.19 е записано, че няма да се изпълнява тази работа докато не се получи писмено 

одобрение на работна рецепта от Инженера. Конкретната поръчка няма да бъде 

изпълнявана по правилата на „ФИДИК“, съответно за обекта няма да има длъжностно 

лице упражняващо задълженията на „Инженер“. 

2.1.7.При описание на производство на асфалтови смеси, при полагане и 

уплътняване на асфалтовата смес, на стр.25 е записано, че за всяка една 

асфалтополагаща машина ще има минимум два валяка а на стр.28 за същата дейност по 

уплътняване е записано, че за всяка асфалтополагаща машина ще се използват 

минимум 3 валяка. Предложените технологии се различават и не става ясно по коя ще 

се изпълняват съответните работи. 

2.1.8. В описание на дейност по съставяне на Констативен акт обр.15 стр.(35-36) 

свързана с предаване на обекта е записано, че се съставя и подписва Констативен акт 

обр.15. Показана е схема по която се извършва подписването на този документ. За 

конкретната поръчка съгласно т.1.4 от документацията и Техническото предложение 
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(Образец 3), обекта се предава с Приемно – предавателен протокол. Следователно 

описанието не може да бъде приложено към конкретния обект. 

Допълнително е записано че се изготвя и „Констативен акт обр.16“ от 

Консултанта. Такъв документ съгласно Наредба 3/31.07.2003г няма. Съгласно тази 

наредба има „Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение 

№ 16)“. Същият се съставя от определените лица от началника на ДНСК или от 

упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна 

комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти а не както е записано на стр.36 че 

той се съставя от Консултанта. В допълнение за този конкретен обект не се предвижда 

да има Консултант.  

Като цяло, предаването на изпълненият обект не съответства на документацията 

и изискванията на Техническо предложение. 

2.1.9.Съгласно изискването на елемента, участника трябва да предложи . 

Обезопасяване на площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път, и 

който може да функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Видно 

от описанието такова обезопасяване не е предложено. 

2.1.10.Съгласно условията в документацията финансовите средства са 

подсигурени само за първи етап. Втория етап ще се изпълнява под условие, че се 

подсигурят средства. За това е описано, че за втория етап ще се изпълнява след 

катоИзпълнителя се уведоми, че има подсигурено финансиране и след това се предава 

уведомително писмо за започване на работите. Такова разграничение, участника не е 

направил. 

  

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.2 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено 

 

3. По отношение елемент „Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и 

работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на 

изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката“, където 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на 

строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се 

представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, 

машини и материали/, комисията констатира: 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание в таблична 

форма разпределение на работници и механизация. Предложена е организационна 

структура на обекта. 

Комисията констатира следните несъответствия: 

3.1.1.В таблицата на стр.9 и сл. са предложени механизация и работници за всяка 

работа. За част от работите ресурсите несъответстват на технологията на изпълнение. 

Например за „Рециклиран пласт“ (поз.2.6) изпълняват по технологята „Студено 

рециклиране“ няма разчетен автогрейдер. Съгласно технологията на стр.21 е записано, 

че рециклирания пласт се оформя с грейдер. 

3.1.2.При представената схема за организация на стр.40 се вижда, че има 

записани двама участника в строителния процес, които няма да участват за конкретния 

обект – Проектант и Строителен надзор.. 

3.1.3.При описание на задължения и отговорности на ключовите експерти 

(минимално задължителни) се вижда, че няма разгледан Геодезист. 

3.1.4.Съгласно изискванията на елемента, участника трябва да предложи 

„Ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), механизация и 

строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – монтажните 

работи, предмет на поръчката. Относно материалите има предстаевен единствено 

План за тяхното осигуряване, но няма какви материали ще са необходими за 

строителните работи. 

Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.3 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не отговаря на тези 

условия и следва да не се приема за изпълнено 

 

4. По отношение елемент „График за изпълнение на поръчката (свободна 

форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в 
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изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на 

поръчката и техническата спецификация“, където графикът следва да съответства 

на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните 

компоненти:  

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове 

СМР които възнамерява да изпълни по-време на СМР;  

- Време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в 

работни дни/;  

- Да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници;  

- Да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;  

- Да се опише етапност за изпълнение на дейностите;  

- Да се опише вида и броя на използваната механизация;  

- Да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;  

- Да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;  

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като 

се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. Крайният срок за 

изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна 

ситуация или форсмажорни обстоятелства. Диаграмата на работната ръка трябва 

да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на 

механизацията. 

 Комисията констатира: 

 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани линеен график за 

изпълнение на СМР с диаграми на работна ръка и механизация. 

  Комисията констатира следните несъответствия: 

4.1.1.Съгласно изискването на елемента в графика трябва Да се посочи 

квалификацията на работниците спрямо НКПД. Такова предложение в графика няма. 

В таблицата на стр.10 и сл. има разпределение по квалификация на машинисти и 

шофьори, но то не отговаря на ангажираните ресурси. Например за рециклиран пласт 

(поз.2.6) са разчетени  2-ма шофьори и 5 машиниста. Видно от машините които са 
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разчетени за тази работа, тези ресурси не отговарят.  Предвидени са три автомобила (2 

самосвала и 1 водоноска) а шофьорите са двама. Разчетени са 4 машини (1 рециклатор, 

2 валяка и 1 багер) а машинистите са 5. За голяма част от работите е валидно това 

несъответствие. 

4.1.2. Съгласно изискването на елемента в графика трябва опише Време за 

изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/. Такова 

предложение в графика няма. Графичната част е показана по два дни в колона и от нея 

не може да се установи кога точно е началото и кога краят на работата. 

4.1.3. Съгласно изискването на елемента в графика трябва Да се опише вида на 

основния материал който се влага в обекта Такова предложение в графика няма. 

3.1.4.Съгласно изискванията 4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде 

описан за Компонент А Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук 

единствено е записано че се осигурява ВОБД, която се съгласува с КАТ. От това 

предложение на става ясно кое за обхват и кое е предмета на мярката. 

4.1.4.Съгласно изискванията на документацията (т.1.4) и Техническо 

предложение срока за изпълнение на първи етап не може да бъде по-голям от 60 

календарни дни. Видно от графика на 62-рия ден все още се изпълняват СМР – 

асфалтови работи и направа на банкети. 

4.1.5.Неправилна технология за изпълнение на асфалтови работи във втория 

етап. Полагането на първи битумен разлив не е обвързан с полагането на биндер за 

долен пласт на покритието. Започва 12 дни преди да е започнало полагането на 

асфалтовия пласт и завършва 8 дни преди да е завършило полагането на биндера. 

4.1.6.Съгласно изискването всеки етап от строителството трябва да завърши с 

подписване на Приемно – предавателен протокол. Първи етап не завършва с 

подписване на какъвто и да е документ, както и вторият етап. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.4 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия 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 
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методиката за оценка комисията предлага за отстраняване от участие Участник 

№ 1 – „Микра - КМ“ 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 №2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен общ срок за 

изпълнение на строителството – 120 календарни дни (първи етап – 60 календарни дни и 

втори етап – 60 календарни дни). 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент „Предложение за технологична последователност и 

продължителност на изпълнението“, където следва да се опише технологичната 

последователност на изпълнение на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на 

всички дейности и административни работи необходими за стартиране и управление 

по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график, комисията констатира: 

 1.1.В предложението на участника са разгледани кратко описание на предмета 

на поръчката с описание на технически изисквания. Посочени са три класически етапи 

за реализиране на отделните етапи (участъци) – Подготвителен етап, Етап на 

строителството и Заключителен етап.  Направено е кратко описание на 

последователност на изпълнение на работите. В таблична форма са показани 

взаимовръзките на дейностите. В друга таблица от стр.10 и сл. е описана технология на 

изпълняваните дейности с посочване на техника. Разписани са нормативните 

документи, които ще бъдат спазвани при реализиране на обекта.  

Комисията констатира, следните несъответствия: 
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1.1.1.На стр.7 при описание на последователността на изпълнение на асфалтови 

пластове се вижда, че за „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А (за 

износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина 

след уплътняването 4 см“ се предвижда да бъде след изпълнение на втори битумен 

разлив. Съгласно КС и документацията тази работа е свързана с изпълнение на първи 

битумен разлив. 

1.1.2. При описание на взаимовръзките на дейностите е посочено, че 

„Разчистване ръчно и механично на терена и изваждане на корените на изсечени 

дървета“ е обвързана с „Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, 

разтоварване на депо и оформянето му“, като се изпълнява след нея. Съгласно 

изискванията на ТС 2014 отстраняването на хумусен пласт се изпълнява след като е 

отстранена растителността и е почистена площта, което е обратна зависимост.  

1.1.3.Изпълнението на „Рециклиран пласт“ (поз.15) е обвързана да се изпълни 

след „общ обикновен изкоп“. Рециклирането следва да бъде обвързано да започне след 

като е положен допълнителното количество трошен камък (поз.21) а не както е 

показано. 

1.1.4.За изпълнение на мобилизация на стр.10 е записано дейността по 

транспортирането на механизацията да се изпълни с лекотоварен автомобил. Не е 

възможно транспортирането на тежката механизация да се изпълни с лекотоварен 

автомобил. 

1.1.5.Доставянето на материал за основа е записано, че се отнася към рециклиран 

пласт. Там е записано, че камъка се разстила с грейдер. В графика за полагането на този 

материал е посочен комбиниран багер. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.1 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент „Предложение относно организацията на 

строителната площадка“, където следва да се опише организацията на 

строителната площадка на обекта. Организацията трябва да включва начин на 

организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на 

строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че 

обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на обекта на 

отделни участъци. Комисията констатира: 
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 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани дейности за 

изпълнение на поръчката. Посочени са дейности изпълнявани в трите етапа. 

 Направено е описание на извършваните доставки на материали, където са 

представени организация на доставката.  

За етап две, свързан сизпълнение на строителството са посочени ЗБУТ, 

работници за изпълнение на работите 

За етап три е описана организация по подготовка на екзекутиви и предаване на 

обекта. 

Направено е описание на площадката от гледна точка на това, че обекта е 

общински път и трябва да функционира без прекъсване. Описани са участниците в 

строителния процес. 

Посочени са здравословни условия на труд. 

 Комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В описание на дейности необходими за изпълнение на поръчката на стр.18 

е записано да се направи маркиране на площи за фрезоване и изкърпване. Такива 

дейности за тази поръчка не се предвижда да се изпълняват. 

2.1.2.При описание на представяне на документи в подготвителен етап е посочен 

Строителен надзор. За почти всички дейности се предвижда да сеосъществява контрол 

от този участник в строителния процес. Такъв участник не се предвижда да има за тази 

поръчка. 

Нещо повече – на стр.20 са описани действия по получаване на разрешение от 

строителния надзор. При липсата на такъв участник описаните дейности са 

компрометирани, което ще доведе до проблеми с нормалното започване на 

строителните работи. 

2.1.3.Участника предвижда да постави информационна табела преди подписване 

на Протокол обр.2а. Такъв протокол за този обект няма да бъде съставян, следователно 

поставянето на информационна табела не може да бъде обвързан с този документ 

(стр.19) 

2.1.4.На стр.27 е записано, че текущия контрол на строителните работи ще се 

осъществява от технически ръководител с помощта на геодезист. Изброени са кои 
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работи ще се контролират – тротоар, бетонови бордюри и др. Такива дейности за този 

обект не са предвидени за изпълнение.  

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.2 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено 

3. По отношение елемент „Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и 

работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на 

изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката“, където 

следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на 

строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се 

представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, 

машини и материали/, комисията констатира: 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание в таблична 

форма разпределение на експерти. Предложено е в таблична форма механизация и 

работници. В отделна колона са предложени материалите, които ще се използват. 

Направено е описание на План за осигуряване и организация на ресурсите. 

Комисията констатира следните несъответствия: 

3.1.1.В таблицата на стр.35 и сл. са предложени разпределение на експертния 

състав и техните задължения. За ВОБД  е записано, че за това е отговорен технически 

ръководител а одобряването се извършва от ръководителя на обекта. Одобрението на 

ВОБД се извършва от Община Ихтиман и Представител на КАТ Пътна полиция. 

3.1.2.За мобилизация на техниката е предвидено използване единствено на 

лекотоварен автомобил. С този автомобил няма да могат да се транспортират 

строителните машини. 

3.1.3.За доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и 

дебелина на пласта със СВК не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ 

проктор е записано че ще се използва комбиниран багер. Съгласно описанието, тази 

дейност е обвързана с изпълнение на рециклиран пласт, където е записано, че този 

материал се разстила с грейдер а не с комбиниран багер. 
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3.1.4.За материали при направата на „Тръбен водосток с диаметър 50 см. За 

зауствания, включително всички свързани с това разходи“ е посочен тръбен водосток с 

Ф500. Такъв материал няма. 

3.1.5.В представения План за осигуряване и организация на ресурсите, реално 

няма никаква организация и осигуряване на ресурси. Например за строителна 

механизация е записано че ще бъде подсигурена в зависимост от основните работи 

предвидени с проекта или Възлагателно писмо. За този обект има количествена сметка, 

но няма проект или Възлагателно писмо. Несъответствието води до неправилно 

разпределение на машините – Мобилизацията на строителните машини да се изпълни с 

лекотоварен автомобил. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.3 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено 

4. По отношение елемент „График за изпълнение на поръчката (свободна 

форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на 

поръчката и техническата спецификация“, където графикът следва да съответства 

на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните 

компоненти:  

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове 

СМР които възнамерява да изпълни по-време на СМР;  

- Време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в 

работни дни/;  

- Да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници;  

- Да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;  

- Да се опише етапност за изпълнение на дейностите;  

- Да се опише вида и броя на използваната механизация;  

- Да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;  

- Да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;  
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Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като 

се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. Крайният срок за 

изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна 

ситуация или форсмажорни обстоятелства. Диаграмата на работната ръка трябва 

да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на 

механизацията. 

 Комисията констатира: 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани линеен график за 

изпълнение на СМР с диаграми на работна ръка и механизация. Графика обхваща 

всички дейности. За всяка една е посочено изискванията за този елемент информация. 

Последователността е посочена със стрелки. 

  Комисията констатира следните несъответствия: 

4.1.1.Съгласно изискването на елемента в графика трябва да се представи 

диаграма на работната ръка. Такава е представена, но тя отразява само реално 

разчетените работници. Съгласно описанието на стр.26 е записано че работниците ще 

работят на ротационен принцип където е обяснено, че за екип от пет работника реално 

ще са необходими седем. По този начин диаграмата на работната ръка не отговаря на 

реално необходимите работници. 

4.1.2. Изпълнението на „Рециклиран пласт“ (поз.15) е обвързана да се изпълни 

след „общ обикновен изкоп“. Рециклирането следва да бъде обвързано да започне след 

като е положен допълнителното количество трошен камък (поз.21) а не както е 

показано. 

4.1.3. За последователността на изпълнение на асфалтови пластове се вижда, че 

за „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А (за износващ пласт на 

аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 

4 см“ се предвижда да бъде след изпълнение на втори битумен разлив. Съгласно КС и 

документацията тази работа е свързана с изпълнение на първи битумен разлив 

4.1.4. При описание на взаимовръзките на дейностите е посочено, че 

„Разчистване ръчно и механично на терена и изваждане на корените на изсечени 

дървета“ е обвързана с „Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, 

разтоварване на депо и оформянето му“, като се изпълнява след нея. Съгласно 

изискванията на ТС 2014 отстраняването на хумусен пласт се изпълнява след като е 

отстранена растителността и е почистена площта, което е обратна зависимост. 
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4.1.5. За материали при направата на „Тръбен водосток с диаметър 50 см. За 

зауствания, включително всички свързани с това разходи“ е посочен тръбен водосток с 

Ф500. Такъв материал няма. 

Съгласно изискването продължителността на работите трябва да бъде показана в 

работни дни. В графика на участника продължителността е показана в календарни дни. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.4 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия 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 

№ 2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, 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 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен общ срок за 

изпълнение на строителството – 120 календарни дни (първи етап – 60 календарни дни и 

втори етап – 60 календарни дни). 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за изпълнение на обекта” и Линеен календарен график, заедно с 

диаграма на работната ръка и механизация.  

 При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следното: 

1. По отношение елемент „Предложение за технологична последователност и 

продължителност на изпълнението“, където следва да се опише технологичната 
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последователност на изпълнение на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на 

всички дейности и административни работи необходими за стартиране и управление 

по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график, комисията констатира: 

 1.1.В предложението на участника са разгледани кратко описание на предмета 

на поръчката с описание на технически изисквания. Посочени са три класически етапи 

за реализиране на отделните етапи (участъци) – Подготвителен етап, Етап на основно 

строителството и Заключителен етап – приключване, демобилизация и предаване на 

обекта.  За всяка една работа посочена в КС и дейностите от 1-ви и 3-ти етап са 

посочени начало и край с условни дати спрямо получаване на уведомително писмо.  

Описаните дейности с продължителност в етапа на подготовка са достатъчни за да се 

започне своевременно и законосъобразно строителството. Разгледана е подготовка и 

организация на строителна площадка и временно строителство – посочен е строителен 

ситуационен план, мерки за обезопасяване, обозначаване и др. 

За етапа на основното строителство са проследени последователност на изпълнение, 

като са посочени начало и край с връзка между тях.  

За етапа на предаване са описани дейности по организиране на предаване на обекта. 

Посочени са експертите, които ще са отговорни за предаване на обекта (етапа).  

В таблична форма от стр.22 и сл. са посочени за всяка дейност и работа начало, край и 

продължителност. 

Описаните ключови моменти при изпълнение на обекта са правилно дефинирани и 

реално оценени. 

При съпоставка на последователността с разчетите в графика се констатира пълно 

съответствие.  

Нормативните документи, които са изброени са достатъчно за да се гарантира 

качествено и законосъобразно строителство. 

В технологичната последователност от стр.30 и сл. са посочени принципи за подход на 

изпълнение. В таблица от стр.33 и сл. за всяка дейност е посочено последователност в 

календарни и в работни дни. Всяка една дейност имаща технологична връзка е 

посочена в последователност на изпълнение. 
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Предложените технологии за изпълнение на отделните видове СМР са съобразени с 

спецификата на обекта. Посочените ресурси (механизация и работници) са правилно 

подбрани. Провеждането на тестове са в съответствие с нормативни изисквания и ТС.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.1 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент „Предложение относно организацията на 

строителната площадка“, където следва да се опише организацията на 

строителната площадка на обекта. Организацията трябва да включва начин на 

организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на 

строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че 

обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на обекта на 

отделни участъци. Комисията констатира: 

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

начин на организиране на площадка. Посочени са действия по доставка на материали, 

методи за действие при констатиране на несъответстващ продукт – материал.  

За организация на доставки и складиране на продукти са описани действия на стр.70 и 

сл. проследени са стъпки от изготвяне на заявки, одобрение, доставка, складиране и 

влагане. Описани са местата за престой на техника и работници. Охраната е възложена 

да се организира от технически ръководител.  

Разгледани са действия и мерки по осигуряване на безопасни условия на труд. 

Разгледани са изисквания за всяко едно работно място и машина с определяне  оценка 

на риска.  

Описани са обезопасяването на площадката как ще се изпълни. Посочена е ВОБД със 

схеми за сигнализиране на ремонтните работи.  

По отношение на намаляване дискомфорта на местното население са разгледани мерки, 

които реално ще доведат положителен ефект.  

На стр.96 и следващите е направен анализ на обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в организацията на строителната площадка. В таблици са 

посочени трите величини (настъпване, тежест и ниво) и скалите за оценка. 
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В описанието са направени обяснения по отношение на това, че обекта е общински път. 

Посочено е че временната организация ще позволи свободно преминаване между двете 

населени места. Разгледаните мерки по домуване на техника и складиране на материали 

на обекта няма да се допуска. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.2 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено 

3. По отношение елемент „Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и 

работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на 

изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката“, където 

следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на 

строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се 

представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, 

машини и материали/, комисията констатира: 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани предложения за 

конкретни действия на инженерно-технически персонал и изпълнителски такъв по 

отношение на ресурсно обезпечаване на строителството. Предложено е методика по 

която ще се осигуряват ресурсите. Посочените механизми за управление и контрол на 

тези процеси са в съответствие с избраната цел и стратегия за реализиране на 

поръчката.  

Организационната схема (стр.123-124) отразява спецификата на обекта (няма СН и 

проектант). Описани са задължения и отговорности на всички ключови (минимално 

изискуеми) експерти. Предложените задължения и отговорности са в съответствие с 

функционалните изисквания към съответните длъжности. Направеното описание на 

изпълнителския състав обхваща състав на различните екипи с вид и брой механизация 

и изпълнителски състав по различните квалификации.  

Разгледана е комуникация с Възложителя. Същата е посочена и вътре в екипа за 

изпълнение на поръчката. Направено е разпределение на експертите на ниво отделна 

задача. От стр.138 започва описание на експерти, работници, механизация и материали 

по отделните видове СМР и действия.  

Отделно самостоятелно за всяка работа и действие са описани механизация и 

материали. Същите се достатъчни по вид, брой и обем. 
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В плана за осигуряване на ресурсите са разгледани действия по организиране на 

транспорт за превоз, начин на съхранение, почивка и престой. Посочен е как се 

осъществява контрол на качеството на механизация и материали. Контрола е разчетен 

да се изпълнява от експертите в съответствие със задълженията. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.3 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено 

 

4. По отношение елемент „График за изпълнение на поръчката (свободна 

форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на 

поръчката и техническата спецификация“, където графикът следва да съответства 

на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните 

компоненти:  

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове 

СМР които възнамерява да изпълни по-време на СМР;  

- Време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в 

работни дни/;  

- Да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници;  

- Да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;  

- Да се опише етапност за изпълнение на дейностите;  

- Да се опише вида и броя на използваната механизация;  

- Да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;  

- Да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;  

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като 

се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. Крайният срок за 

изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна 

ситуация или форсмажорни обстоятелства. Диаграмата на работната ръка трябва 

да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на 
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механизацията. 

 Комисията констатира: 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани линеен график за 

изпълнение на СМР с диаграми на работна ръка и механизация. Графика обхваща 

всички дейности. За всяка една е посочено изискванията за този елемент информация. 

Последователността е посочена със стрелки от формата – Гант диаграма. Посочени са 

начало, край, последователност (в работни и календарни дни), вид и брой на 

механизацията, квалификация и брой на работниците, експерти и вида и обем на 

материалите. Посочената последователност е спазена така както е разписана в 

обяснителната записка. Посочените три етапа за изпълнение на двата участъка (етапа) 

са в съответствие с посочените в т.1.  

Диаграмите на работната ръка и механизацията отговарят на разчетите по отделните 

работи.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.4 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено. 

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката: 

Комисията констатира, че по отношение на участник №3 – „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 №3 – „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 № 3 –„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 
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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 годност, 

икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на 

комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 

качество/цена”. 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой 

точки 50 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = ПП+ ЦП 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника. 

ЦП е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника. 

Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ се извършва по 

точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително 

да e съобразено с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за 

изпълнение на поръчката съгласно чл.70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната 

специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, 

Техническата спецификация и останалите изисквания на Възложителя, отразени 

в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и 

очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, 

водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на 

средства и време. Към предложението се представя График за изпълнение на 

поръчката. 

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговоря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на 
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задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и 

спрямо минималните изисквания на Техническата спецификация постигане на 

резултати.Предложение, което съответства на минималните изисквания на 

Възложителя, се допуска до оценка. 

След проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане 

до оценка, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника ще бъде 

оценявано по качествени критерии, а именно: мотивираното наличие на определени от 

възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, 

гарантиращо постигането на заложените резултати. 

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на 

комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което 

следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Оценката по Показател 

ПП се формира като сбор от базовия брой точки (точките, присъдени за наличие на 

минимално изискуемото съдържание на предложението и съответствието му с 

минималните изисквания на Възложителя) и присъдените допълнителни точки (ако са 

присъдени такива). 

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 

20,00 точки(базов брой точки). 

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 

50,00 точки. 

Оценка 20,00 точки се поставя на предложение за изпълнение на поръчката, което има 

минимално изискуемото съдържание и отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика. 

Допълнителни точки се присъждат на база съдържанието на предложението за 

изпълнение на поръчката, ако това предложение съдържа всички задължително 

изискуеми елементи (минимално изискуемо съдържание) и надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика. 

Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаряна минималните 

изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно 

участие в процедурата. 

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание 

или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал 

несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба или с 

изискванията на Възложителя и/или е цитирал друг Възложител /структура, 

която не е част от процедурата/ и/или финансиращ орган, и/или има текстове на 
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чужд език без предоставен официален заверен превод на същите, той ще бъде 

отстранен от по – нататъшно участие в процедурата. 

Минимални изисквания към съдържанието на предложението даващо на 

участника 20 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение на 

СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и административни 

работи необходими за стартиранеи управление по време на изпълнение и приключване 

на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка на обекта. Организацията трябва да 

включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и 

складиране на строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка 

на това, че обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на 

обекта на отделни участъци.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на  

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното 

обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата 

спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на 

участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР които 

възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 
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- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на 

извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

ВАЖНО! 

Участник се отстранява от процедурата: 

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно 

техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените 

по го-горе точки от 1 до 3; 

3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или 

несъответствия между съдържанието на изброените по го-горе точки от 1 до 3; 

4. Ако е представил предложение, в което липсва График за изпълнение на 

поръчката като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката” или 

представеният График за изпълнение на строителството не съответства на 

предложението на Участника, техническата спецификация и/или на изискване на 

Възложителя. 

Оценяването на оферти, които отговарят на изискванията се извършват по 

следния начин: 

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, 

определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в 

своята цялост гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

Техническите спецификации постигане на резултати, ще бъде оценено с оценка 20,00 

точки по Показател ПП. 
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Предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на Възложителя, има минимално изискуемото съдържание, както е 

посочено по – нагоре в настоящата методика, 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 някое 

от изброените по – долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи 

допълнително точки за наличието на всяко едно от изброените условия. 

Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на 

участника допълнителни 10 точки към базовите или крайно оценен с 30 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение на 

СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и административни 

работи необходими за стартиране и управление по време на изпълнение и приключване 

на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график. 

Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите 

технически норми и стандарти и да е приложима за конкретния обект на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение 

трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка. Организация на строителната 

площадка на обекта трябва да включва начин на организиране на площадката и 

организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното на 

площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път,който може да 

функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Описаната организация 

трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената технология на 

изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, да 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на 

участника, както и здравословни и безопасни условия на всички заинтересуваните 

страни по време на строителство.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – 

работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената 
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технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното 

обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата 

спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на 

участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР които 

възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на 

извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да 

предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в 

рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено 

изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към навременна и 

качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението на строително 

– монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение 

качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване 

на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са 
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приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение нейния обхват 

и специфични особености. 

 

Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на 

участника допълнителни 20 точки към базовите или крайно оценен с 40 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение 

на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и 

административни работи необходими за стартиране и управление по време на 

изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва 

да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за 

конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. 

Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ 

срок за изпълнение на поръчката.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка. Организация на строителната 

площадка на обекта трябва да включва начин на организиране на площадката и 

организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното 

на площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път,който може да 

функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Описаната 

организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената 

технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета 

на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички 

заинтересуваните страни по време на строителство.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – 

работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената 

технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 
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който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и 

ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и 

техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от 

офертата на участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР 

които възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни 

дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието 

на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да 

предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в 

рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено 

изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към навременна и 

качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението на 

строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по 

отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за 

осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да 

са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение 
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нейния обхват и специфични особености. 

6. Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната сред, 

съобразени със спецификата и местоположението на обекта и свързани със следните 

аспекти: 

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др.; 

2. Подготовка и използване на строителни продукти; 

3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците; 

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на 

определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; 

5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни 

продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка. 

Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с 

минимум три от дефинираните аспекти. 

 

Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на 

участника допълнителни 30 точки към базовите или крайно оценен с 50 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение 

на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и 

административни работи необходими за стартиране и управление по време на 

изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва 

да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за 

конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. 

Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ 

срок за изпълнение на поръчката.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка. Организация на строителната 

площадка на обекта трябва да включва начин на организиране на площадката и 

организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното 
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на площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път,който може да 

функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Описаната 

организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената 

технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета 

на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички 

заинтересуваните страни по време на строителство.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – 

работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената 

технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и 

ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и 

техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от 

офертата на участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР 

които възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни 

дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 
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приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието 

на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да 

предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в 

рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено 

изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към навременна и 

качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението на 

строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по 

отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за 

осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да 

са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение 

нейния обхват и специфични особености. 

6. Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната сред, 

съобразени със спецификата и местоположението на обекта и свързани със следните 

аспекти: 

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др.; 

2. Подготовка и използване на строителни продукти; 

3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците; 

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на 

определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; 

5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни 

продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка. 

Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с 

всеки един от дефинираните аспекти. 
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Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Показател П1 „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) - 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, надграждащи техническото предложение. 

По отношение елемент „Предложение относно това какви мерки предвижда 

да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството 

в рамките на настоящата поръчка“. Предмет на мерките е гарантиране на 

качествено изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към 

навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението 

на строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални 

резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. 

Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата 

на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 

изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. 

Комисията констатира: 

В предложението на участника, за този показател е разписано политика по 

качеството, План за осигуряване на качеството, организационна схема за управление на 

качеството, отговорности на изпълнителски състав и др. 

Предложени са два вида контрол на качеството – входящ и вътрешен. За всеки 

един е разписано как се осъществява и за какво се отнася. Входящ контрол е по 

отношение на строителни материали и вътрешен контрол е по отношение качество на 

изпълнените работи. За всеки един е разписано кои експерти носят отговорности. 

Правилно е определено най-голяма отговорност да носи експерта по контрол на 

качеството. В таблична форма са посочени материалите, които ще се използват и на 

какви параметри трябва да отговарят.  

Разгледано е текущо приложение на мярката с посочване на експертите и 

техните задължения. Предложените изисквания към материалите отчита спецификата 

на обекта. За целта са посочени конкретни методи за контрол на изпълнение и 

материали.  
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Вземането на проби и изпълняване на подходящи тестове са разгледани на 

стр.167 и сл. От там е видно че контролните изпитвания са съобразени със спецификата 

на обекта (работа при неотбито движение и изпълнение на студено рециклиране) и 

изискванията на нормативните документи и ТС. 

Разгледани са действия при регистриране на отклонение, като са предложени 

конкретни коригиращи действия. Посочени са конкретни бланки, които да се попълват 

при осъществяване на контрола.   

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.5 от надграждащите условия за 30т) е налице предложение което 

отговаря на тези условия и следва да се приема за изпълнено. 

По отношение елемент „Предложени ефективни мерки за опазване на 

околната сред, съобразени със спецификата и местоположението на обекта и 

свързани със следните аспекти:  

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен 

въздух и др.; 

2. Подготовка и използване на строителни продукти;  

3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците;  

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните 

отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната 

площадка;  

5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на 

строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната 

площадка. 

 

Комисията констатира: 

 

В предложението на участника, за този показател е посочено описание на 

възможните замърсители – техните източници. Разгледани са по отношение на шум, 

атмосферен въздух, води почви и др. За конкретния обект са  посочени какви са 

допустимите параметри.  

Плана за опазване на околна среда е посочен с принципи, инструктажи, 

почистване и др. За всяка една мярка по отношение на конкретен аспект на проявление 

са разгледани средства и начини за реагиране. Посочени са конкретни действия за 

намаляване на негативното въздействие върху околна среда. Предложения цикъл за 

подобряване на системата на околна среда е правилно разгледан. В таблица е направена 

оценка на влиянието върху околна среда.  
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Правилно са цитирани нормативните документи като основно е разгледано 

приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци. По членове от тази 

наредба са определени съответните източници.  

В таблица са посочени възможните негативни влияния и съответно какви са 

действията за опазването на околна среда. Допълнително в друга таблица са посочени 

период на изпълнение и отговорно лице. Посочените постижими цели са формулирани 

правилно. Реално те се отнасят за всички дефинирани от Възложителя конкретни 

аспекти.  

От стр.202 и сл. са описани всеки един аспект дефиниран от възложителя, като 

за тях са предложени обхват, мерки за недопускане, мерки за действие при 

констатиране на отклонение. Конкретните действия ще позволят околната среда да се 

запази такава каквато е била преди започване на строителството 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.6 от надграждащите условия за 50т) е налице предложение което 

отговаря на тези условия и следва да се приема за изпълнено. 

Комисията насрочи следващо заседание на 22.06.2020г. (понеделник) от 09:00 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 в закрито заседание в 13:00 часа на 

17.06.2020г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени три 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*……………….. 

                                 Даниел Грънчаров   

  

Членове:  

1. ……………П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска  

 

 

2. ……………П*…………………… 

Инж. Петър Добрев  

 

***Заличени данни на основание чл. 37 от ЗОП 
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ПРОТОКОЛ №3 

за дейността на комисия,назначена със Заповед № 340/26.03.2020 г. на Кмета на 

Община Ихтиман - Тони Кацаров - За Кмет на Община Ихтиман, съгласно Заповед № 

119/07.02.2020г. за разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

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

поръчки (ЗОП) с предмет:„Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – 

Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - етапно 

строителство“, открита с Решение № 1239 от 02.03.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0002. 

Днес, 22.06.2020год. от 09.00ч.,на открито, публично заседание в Община 

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

 

Председател:  1. Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт при община Ихтиман; 

 

Членове:  

1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист при община 

Ихтиман. 

2. инж. Петър Добрев – гл. инженер при община Ихтиман. 
 

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: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – 

Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - 

етапно строителство“. 

На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти не присъстваха 

представители на участниците, не присъстваха и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

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 плика на допуснатият до тази фаза на процедурата 

участник, съдържащ ценовите предложения е запечатан с ненарушена цялост, 

подписани от трима от членовете на комисията, както и от представител на участник 

№1. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатият участник. 

Комисията пристъпи към преглед на предложените от участника ценови оферти 

за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира 

следното: 

Участник №3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

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

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

количествено – стойностна сметка, подписани и подпечатани. 

Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката, без 

ДДС в размер на 778 458.43 лв.  

В това число: 

За първи етап участника е предложил цена в размер на 415 547.77 лв. без ДДС.  

За втори етап участника е предложил цена в размер на 362 910.66 лв. без ДДС.  

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Комисията констатира, че участника е спазил изискването на възложителя да не 

се предлага цена, по-висока от прогнозната стойност по обществената поръчка, както и 

да не се предлагат цени по високи от прогнозната стойност за отделните етапи. 

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 №3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по 

финансовият показател, съгласно методиката. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на предложената цена от 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х 50 
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където: 

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Ц участник – предложена цена за изпълнение 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. 

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

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

Участник №3 – „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: 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 

50 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 %. 

 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = ПП+ ЦП 

 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника. 

ЦП е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника. 
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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 №3 – „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 № 3 – „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 11:30 часа на 

22.06.2020г. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени три 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. 

 

КОМИСИЯ:       

Председател: ……………П*……………….. 

                                 Даниел Грънчаров   

  

Членове:  

1. ……………П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска  

 

 

2. ……………П*…………………… 

Инж. Петър Добрев 

  

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

Кмет: Калоян Илиев 

 

       Дата: 25.06.2020г.  

 

П Р О Т О К О Л  

По реда на чл.181, ал.4 от ЗОП. 

от дейността на комисия,назначена със Заповед № 340/26.03.2020 г. на Кмета на 

Община Ихтиман - Тони Кацаров - За Кмет на Община Ихтиман, съгласно Заповед № 

119/07.02.2020г. за разглеждане на получени оферти в процедура „публично 

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

поръчки (ЗОП) с предмет:„Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – 

Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - етапно 

строителство“, открита с Решение № 1239 от 02.03.2020г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0002. 

 

Първото заседание на комисията се проведе на 26.03.2020год. от 10.00ч. 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. Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт при община Ихтиман; 

 

Членове:  

1. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист при община 

Ихтиман. 

2. инж. Петър Добрев – гл. инженер при община Ихтиман. 

и резерви: 

1. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ 

2. Иво Тодоров – правоспособен юрист 

 

 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: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-

801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 

1+894 - етапно строителство“, открита с Решение № 1239 от 02.03.2020г., публикувана 

в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2020-0002. 
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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 3 (три) 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 отваряне на офертите присъства упълномощен представител на 

участника„МИКРА – КМ“ ЕООД, данните на които са отразени в присъствен лист.  

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 – „МИКРА – КМ“ ЕООДс ЕИК 131211815 и опаковка вх.                 

№  70.00-84 от 25.03.2020 г. – 11.33 ч.  

Участник № 2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АДс ЕИК 833175762 

и опаковка вх. №  70.00-85 от 25.03.2020 г. – 11.35 ч.  

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООДс ЕИК 113580690 и опаковка вх.                   

№  70.00-87 от 25.03.2020 г. – 16.36 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. 

Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на 

представителството на кандидатите и валидността на пълномощните на присъстващите 

представители на кандидатите. 

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 –„МИКРА – КМ“ 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 
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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“ и техническо предложение не 

бяха  подписани от присъстващият представител, тъй като същият представлява 

участника на когото се отваря опаковката. 

 

Участник №2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

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 участник №1. Същият отказа а подпише техническото предложение. 

 

Участник №3 – „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 участник №1. Същият отказа а подпише техническото предложение. 

 

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 16.04.2020г. 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: 
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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. 

 

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 – „МИКРА – КМ“ ЕООД. 

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 
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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. 

 

 Участник №2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

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

икономическия  

оператор, раздел В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ липса отговор на въпроса „Икономическият 

оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част 

V по-долу?“. Отговор на посоченият въпрос е задължителен с оглед преценка на 

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

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

  

3. 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 състоятие и критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

4. В представеният ЕЕДОП от участника същият не е подпълнил задължителната  
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информация вЧаст IV: Критерии за подбор,раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави 

информация за стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, мястото, 

видана строителството. Липсващата информация препятства комисията да прецени 

дали участника отговаря на поставените критерии за подбор.  

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения 

критерий за подбор. 

 

Участник №3 – „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.  

 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.  
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 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: „Ремонт 

на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-

8, Участък от км 0+000 до км 1+894 - етапно строителство ” 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 16.04.2020 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 04.05.2020год. от 10.00ч.,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. 

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

16.04.2020г. 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 

22.04.2020г. 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 –„МИКРА – КМ“ ЕООД с допълнителни документи 

постъпили в община Ихтиман и входирани с вх. № 70.00-110 от 24.04.2020 г.; 
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 Участник №2 – „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД с 

допълнителни документи постъпили в община Ихтиман и входирани с вх.             

№ 70.00-111 от 28.04.2020 г. 

 

  

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 

допълнителни документи и повторна проверка на документите по отношение 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

В хода на работата на комисията бе установено следното: 
 

Участник №1 –„МИКРА – КМ“ ЕООД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в  

Протокол№1, както следва: 

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника същият е 

посочилнационални бази данни, респективно публични регистри, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

 

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. 

Участник №2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок. 

Участникът е представил: 

1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията  
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отразени в Протокол№1, както следва: 

 

От информацията в представеният ЕЕДОП се устаонвява, че същият е съобразен 

с констатациите на комисията отразени в Протокол №1, по отношение на коректно 

деклариране на данни, отнасящи се до национални бази данни, използване капацитета 

на други субекти, възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката, както и декларирани критерии за подбор, по отношение на изпълнен обект, 

сходен с предмета на 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 №1 – „МИКРА – КМ“ ЕООД; 

 Участник №2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД; 

Участник №3 – „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 №1 – „МИКРА – КМ“ ЕООД 
Участникът е представил „Предложениеза изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 отдокументацията за обществената поръчка), в което е посочен общ срок за 
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изпълнение на строителството – 120 календарни дни (първи етап – 60 календарни дни и 

втори етап – 60 календарни дни). 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент „Предложение за технологична последователност и 

продължителност на изпълнението“, където следва да се опише технологичната 

последователност на изпълнение на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на 

всички дейности и административни работи необходими за стартиране и управление 

по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график, комисията констатира: 

 1.1.В предложението на участника са разгледани кратко описание на предмета 

на поръчката с описание на технически изисквания. В част 1 „Подход и организация. 

Технология и последователност на извършваните СМР“ са посочени цели, решения, 

принципи и други елементи. Описани са всички видове СМР извършвани в двата етапа. 

Разгледани са дейности от откриване на строителна площадка до въвеждане в 

експлоатация.  

Комисията констатира, следните несъответствия: 

1.1.1.На стр.5 при откриване на строителна площадка участника е записал, че ще 

започне работа след подписване на договор само след осигурено финансиране. В т.1.3 

от документацията е записано, че към датата на откриване на поръчката е осигурено 

финансирането на етап 1м т.е. това условие от участника покрито. 

1.1.2. На стр.5 при откриване на строителна площадка участника е записал, че се 

свиква комисия за подписване на Протокол обр.2а от което подписване започва да тече 

срока за изпълнение на поръчката. Съгласно т.1.4 от документацията и т.1 на 

Техническо предложение (Образец 3) срока за изпълнение на поръчката започва да тече 

от получаване на Уведомително писмо от Възложителя. За този обект не се предвижда 

подписване на Протокол обр.2а. 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

1.1.3.От описанието на стр.5 не става ясно по какъв начин ще се извърши 

предаването на обекта. Липсата на такова предложение води до несъответствия в срока 

за строителство. В графика е записано, че към 62-ри ден все още има строителни 

работи и реално няма фиксиран ден когато обекта (етапа) се предава на Възложителя. 

Съгласно документацията (т.1.4) и Техническо предложение (Образец 3 - т.1), 

предаването се извършва с подписване на Приемно-предавателен протокол. 

1.1.4.Съгласно изискванията на документацията (т.1.4) и Техническо 

предложение (Образец 3 - т.1) максималния срок за изпълнение на Етап 1 е 60 

календарни дни. Видно от графика за този етап на 62-ри ден все още се изпълняват 

СМР - Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А (за износващ пласт на аварийни 

ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см и 

Доставка и помагане на материал за основа на банкетите с различна ширина и дебелина 

на пласта. 

1.1.5.Съгласно изискването на елемента, участника трябва да представи 

Технологичната последователност на изпълнение на СМР. В изложението няма 

посочена технологична последователност на СМР. 

1.1.6. Съгласно изискването на елемента, участника трябва да предложи срокове 

за изпълнение на всички дейности и административни работи необходими за 

стартиране и управление по време на изпълнение и приключване на СМР, който да 

отговарят и кореспондират с приложения от участника график. В изложението има 

посочен общ срок за изпълнение на СМР, но няма по етапи и отделни видове дейности. 

Поради това е допуснато несъответствието описано в т.1.1.4.  

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.1 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент „Предложение относно организацията на 

строителната площадка“, където следва да се опише организацията на 

строителната площадка на обекта. Организацията трябва да включва начин на 

организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на 

строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че 

обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на обекта на 

отделни участъци. Комисията констатира: 
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 2.1.В предложението на участника, бяха констатирани описани в таблична 

форма задачи, фази и дейности. Следва описание на дейности от стр.8 и сл. с конкретни 

работи. Посочени са Подготвителни работи, Мобилизация на екипа, Дейност по 

изпълнение на СМР (с посочени ресурси – механизация и работници) и др. СМР са 

описани с технология за изпълнение. Разгледани са дейности, като Складиране и 

охрана на материалите. Тук в различни стъпки е описана последователността на 

поръчване, доставяне и влагане. Описано е Тествания и Въвеждане в експлоатация. 

Разгледани са Инструкции за безопастна работа.  

 Комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В таблицата на стр.8 за дейност 5 свързана с предаване на обекта за задача 

5.1. е записано, че се съставя и подписва Акт обр.15. За конкретната поръчка съгласно 

т.1.4 от документацията и Техническото предложение (Образец 3) обекта се предава с 

Приемно – предавателен протокол. 

2.1.2.При описание на работите в т.1 „Подготвителни работи“ на стр.9 е 

записано, че ще се подписва Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка. За 

този обект такъв протокол няма да се съставя и той не може да бъде приеман за 

отправна точка за изпълнение на други работи и дейности. 

2.1.3.На стр.9 е записано, че ще се изхвърлят строителни отпадъци на 

„Регонално депо“ гр.Луковит отстоящо на 5 км от ул.“Симов дол“. Конкретния обект 

не кореспондира с това описание.  

2.1.4.На стр.9 за подготвителни работи е записано, че има издадено Разрешение 

за строителство №30/05.07.2018г и №38/30.0+.2016г. Въз основа на тях Строителен 

надзор ще издаде Протокол обр.2а. За конкретния обект няма издадени такива 

Разрешения за строеж, няма да се подписва Протокол обр.2а и Няма да има Строителен 

надзор. 

2.1.5.При описание на Складиране и охрана на материалите на стр,13 е записано, 

че на обекта няма да се доставят материали до като същите не са одобрени от 

Възложител и Консултант. За този обект не се предвижда да има Консултант. 

2.1.6.При описание на технология на изпълнение на асфалтов пласт от биндер на 

стр.19 е записано, че няма да се изпълнява тази работа докато не се получи писмено 

одобрение на работна рецепта от Инженера. Конкретната поръчка няма да бъде 

изпълнявана по правилата на „ФИДИК“, съответно за обекта няма да има длъжностно 

лице упражняващо задълженията на „Инженер“. 
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2.1.7.При описание на производство на асфалтови смеси, при полагане и 

уплътняване на асфалтовата смес, на стр.25 е записано, че за всяка една 

асфалтополагаща машина ще има минимум два валяка а на стр.28 за същата дейност по 

уплътняване е записано, че за всяка асфалтополагаща машина ще се използват 

минимум 3 валяка. Предложените технологии се различават и не става ясно по коя ще 

се изпълняват съответните работи. 

2.1.8. В описание на дейност по съставяне на Констативен акт обр.15 стр.(35-36) 

свързана с предаване на обекта е записано, че се съставя и подписва Констативен акт 

обр.15. Показана е схема по която се извършва подписването на този документ. За 

конкретната поръчка съгласно т.1.4 от документацията и Техническото предложение 

(Образец 3), обекта се предава с Приемно – предавателен протокол. Следователно 

описанието не може да бъде приложено към конкретния обект. 

Допълнително е записано че се изготвя и „Констативен акт обр.16“ от 

Консултанта. Такъв документ съгласно Наредба 3/31.07.2003г няма. Съгласно тази 

наредба има „Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение 

№ 16)“. Същият се съставя от определените лица от началника на ДНСК или от 

упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна 

комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти а не както е записано на стр.36 че 

той се съставя от Консултанта. В допълнение за този конкретен обект не се предвижда 

да има Консултант.  

Като цяло, предаването на изпълненият обект не съответства на документацията 

и изискванията на Техническо предложение. 

2.1.9.Съгласно изискването на елемента, участника трябва да предложи . 

Обезопасяване на площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път, и 

който може да функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Видно 

от описанието такова обезопасяване не е предложено. 

2.1.10.Съгласно условията в документацията финансовите средства са 

подсигурени само за първи етап. Втория етап ще се изпълнява под условие, че се 

подсигурят средства. За това е описано, че за втория етап ще се изпълнява след 

катоИзпълнителя се уведоми, че има подсигурено финансиране и след това се предава 

уведомително писмо за започване на работите. Такова разграничение, участника не е 

направил. 
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 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.2 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено 

 

3. По отношение елемент „Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и 

работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на 

изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката“, където 

следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на 

строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се 

представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, 

машини и материали/, комисията констатира: 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание в таблична 

форма разпределение на работници и механизация. Предложена е организационна 

структура на обекта. 

Комисията констатира следните несъответствия: 

3.1.1.В таблицата на стр.9 и сл. са предложени механизация и работници за всяка 

работа. За част от работите ресурсите несъответстват на технологията на изпълнение. 

Например за „Рециклиран пласт“ (поз.2.6) изпълняват по технологята „Студено 

рециклиране“ няма разчетен автогрейдер. Съгласно технологията на стр.21 е записано, 

че рециклирания пласт се оформя с грейдер. 

3.1.2.При представената схема за организация на стр.40 се вижда, че има 

записани двама участника в строителния процес, които няма да участват за конкретния 

обект – Проектант и Строителен надзор.. 

3.1.3.При описание на задължения и отговорности на ключовите експерти 

(минимално задължителни) се вижда, че няма разгледан Геодезист. 

3.1.4.Съгласно изискванията на елемента, участника трябва да предложи 

„Ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), механизация и 

строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – монтажните 

работи, предмет на поръчката. Относно материалите има предстаевен единствено 

План за тяхното осигуряване, но няма какви материали ще са необходими за 

строителните работи. 
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Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.3 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не отговаря на тези 

условия и следва да не се приема за изпълнено 

 

4. По отношение елемент „График за изпълнение на поръчката (свободна 

форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на 

поръчката и техническата спецификация“, където графикът следва да съответства 

на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните 

компоненти:  

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове 

СМР които възнамерява да изпълни по-време на СМР;  

- Време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в 

работни дни/;  

- Да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници;  

- Да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;  

- Да се опише етапност за изпълнение на дейностите;  

- Да се опише вида и броя на използваната механизация;  

- Да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;  

- Да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;  

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като 

се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. Крайният срок за 

изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна 

ситуация или форсмажорни обстоятелства. Диаграмата на работната ръка трябва 

да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на 

механизацията. 

 Комисията констатира: 
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 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани линеен график за 

изпълнение на СМР с диаграми на работна ръка и механизация. 

  Комисията констатира следните несъответствия: 

4.1.1.Съгласно изискването на елемента в графика трябва Да се посочи 

квалификацията на работниците спрямо НКПД. Такова предложение в графика няма. 

В таблицата на стр.10 и сл. има разпределение по квалификация на машинисти и 

шофьори, но то не отговаря на ангажираните ресурси. Например за рециклиран пласт 

(поз.2.6) са разчетени  2-ма шофьори и 5 машиниста. Видно от машините които са 

разчетени за тази работа, тези ресурси не отговарят.  Предвидени са три автомобила (2 

самосвала и 1 водоноска) а шофьорите са двама. Разчетени са 4 машини (1 рециклатор, 

2 валяка и 1 багер) а машинистите са 5. За голяма част от работите е валидно това 

несъответствие. 

4.1.2. Съгласно изискването на елемента в графика трябва опише Време за 

изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/. Такова 

предложение в графика няма. Графичната част е показана по два дни в колона и от нея 

не може да се установи кога точно е началото и кога краят на работата. 

4.1.3. Съгласно изискването на елемента в графика трябва Да се опише вида на 

основния материал който се влага в обекта Такова предложение в графика няма. 

3.1.4.Съгласно изискванията 4.2.1.Съгласно изискването на елемента, трябва да бъде 

описан за Компонент А Предложение относно обхвата и предмета на мярката. Тук 

единствено е записано че се осигурява ВОБД, която се съгласува с КАТ. От това 

предложение на става ясно кое за обхват и кое е предмета на мярката. 

4.1.4.Съгласно изискванията на документацията (т.1.4) и Техническо 

предложение срока за изпълнение на първи етап не може да бъде по-голям от 60 

календарни дни. Видно от графика на 62-рия ден все още се изпълняват СМР – 

асфалтови работи и направа на банкети. 

4.1.5.Неправилна технология за изпълнение на асфалтови работи във втория 

етап. Полагането на първи битумен разлив не е обвързан с полагането на биндер за 

долен пласт на покритието. Започва 12 дни преди да е започнало полагането на 

асфалтовия пласт и завършва 8 дни преди да е завършило полагането на биндера. 

4.1.6.Съгласно изискването всеки етап от строителството трябва да завърши с 

подписване на Приемно – предавателен протокол. Първи етап не завършва с 

подписване на какъвто и да е документ, както и вторият етап. 
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 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.4 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия 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 

№ 1 – „Микра - КМ“ 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 №2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. 

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен общ срок за 

изпълнение на строителството – 120 календарни дни (първи етап – 60 календарни дни и 

втори етап – 60 календарни дни). 

 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта” и Линеен календарен 

график, заедно с диаграма на работната ръка и механизация.  

При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следните непълноти и несъответствия: 

1. По отношение елемент „Предложение за технологична последователност и 

продължителност на изпълнението“, където следва да се опише технологичната 

последователност на изпълнение на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на 

всички дейности и административни работи необходими за стартиране и управление 

по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график, комисията констатира: 
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 1.1.В предложението на участника са разгледани кратко описание на предмета 

на поръчката с описание на технически изисквания. Посочени са три класически етапи 

за реализиране на отделните етапи (участъци) – Подготвителен етап, Етап на 

строителството и Заключителен етап.  Направено е кратко описание на 

последователност на изпълнение на работите. В таблична форма са показани 

взаимовръзките на дейностите. В друга таблица от стр.10 и сл. е описана технология на 

изпълняваните дейности с посочване на техника. Разписани са нормативните 

документи, които ще бъдат спазвани при реализиране на обекта.  

Комисията констатира, следните несъответствия: 

1.1.1.На стр.7 при описание на последователността на изпълнение на асфалтови 

пластове се вижда, че за „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А (за 

износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина 

след уплътняването 4 см“ се предвижда да бъде след изпълнение на втори битумен 

разлив. Съгласно КС и документацията тази работа е свързана с изпълнение на първи 

битумен разлив. 

1.1.2. При описание на взаимовръзките на дейностите е посочено, че 

„Разчистване ръчно и механично на терена и изваждане на корените на изсечени 

дървета“ е обвързана с „Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, 

разтоварване на депо и оформянето му“, като се изпълнява след нея. Съгласно 

изискванията на ТС 2014 отстраняването на хумусен пласт се изпълнява след като е 

отстранена растителността и е почистена площта, което е обратна зависимост.  

1.1.3.Изпълнението на „Рециклиран пласт“ (поз.15) е обвързана да се изпълни 

след „общ обикновен изкоп“. Рециклирането следва да бъде обвързано да започне след 

като е положен допълнителното количество трошен камък (поз.21) а не както е 

показано. 

1.1.4.За изпълнение на мобилизация на стр.10 е записано дейността по 

транспортирането на механизацията да се изпълни с лекотоварен автомобил. Не е 

възможно транспортирането на тежката механизация да се изпълни с лекотоварен 

автомобил. 

1.1.5.Доставянето на материал за основа е записано, че се отнася към рециклиран 

пласт. Там е записано, че камъка се разстила с грейдер. В графика за полагането на този 

материал е посочен комбиниран багер. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 
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обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.1 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент „Предложение относно организацията на 

строителната площадка“, където следва да се опише организацията на 

строителната площадка на обекта. Организацията трябва да включва начин на 

организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на 

строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че 

обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на обекта на 

отделни участъци. Комисията констатира: 

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

изпълнение на поръчката. Посочени са дейности изпълнявани в трите етапа. 

 Направено е описание на извършваните доставки на материали, където са 

представени организация на доставката.  

За етап две, свързан сизпълнение на строителството са посочени ЗБУТ, 

работници за изпълнение на работите 

За етап три е описана организация по подготовка на екзекутиви и предаване на 

обекта. 

Направено е описание на площадката от гледна точка на това, че обекта е 

общински път и трябва да функционира без прекъсване. Описани са участниците в 

строителния процес. 

Посочени са здравословни условия на труд. 

 Комисията констатира следните несъответствия: 

2.1.1.В описание на дейности необходими за изпълнение на поръчката на стр.18 

е записано да се направи маркиране на площи за фрезоване и изкърпване. Такива 

дейности за тази поръчка не се предвижда да се изпълняват. 

2.1.2.При описание на представяне на документи в подготвителен етап е посочен 

Строителен надзор. За почти всички дейности се предвижда да сеосъществява контрол 

от този участник в строителния процес. Такъв участник не се предвижда да има за тази 

поръчка. 
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Нещо повече – на стр.20 са описани действия по получаване на разрешение от 

строителния надзор. При липсата на такъв участник описаните дейности са 

компрометирани, което ще доведе до проблеми с нормалното започване на 

строителните работи. 

2.1.3.Участника предвижда да постави информационна табела преди подписване 

на Протокол обр.2а. Такъв протокол за този обект няма да бъде съставян, следователно 

поставянето на информационна табела не може да бъде обвързан с този документ 

(стр.19) 

2.1.4.На стр.27 е записано, че текущия контрол на строителните работи ще се 

осъществява от технически ръководител с помощта на геодезист. Изброени са кои 

работи ще се контролират – тротоар, бетонови бордюри и др. Такива дейности за този 

обект не са предвидени за изпълнение.  

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.2 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено 

3. По отношение елемент „Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и 

работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на 

изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката“, където 

следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на 

строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се 

представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, 

машини и материали/, комисията констатира: 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани описание в таблична 

форма разпределение на експерти. Предложено е в таблична форма механизация и 

работници. В отделна колона са предложени материалите, които ще се използват. 

Направено е описание на План за осигуряване и организация на ресурсите. 

Комисията констатира следните несъответствия: 

3.1.1.В таблицата на стр.35 и сл. са предложени разпределение на експертния 

състав и техните задължения. За ВОБД  е записано, че за това е отговорен технически 

ръководител а одобряването се извършва от ръководителя на обекта. Одобрението на 

ВОБД се извършва от Община Ихтиман и Представител на КАТ Пътна полиция. 
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3.1.2.За мобилизация на техниката е предвидено използване единствено на 

лекотоварен автомобил. С този автомобил няма да могат да се транспортират 

строителните машини. 

3.1.3.За доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и 

дебелина на пласта със СВК не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ 

проктор е записано че ще се използва комбиниран багер. Съгласно описанието, тази 

дейност е обвързана с изпълнение на рециклиран пласт, където е записано, че този 

материал се разстила с грейдер а не с комбиниран багер. 

3.1.4.За материали при направата на „Тръбен водосток с диаметър 50 см. За 

зауствания, включително всички свързани с това разходи“ е посочен тръбен водосток с 

Ф500. Такъв материал няма. 

3.1.5.В представения План за осигуряване и организация на ресурсите, реално 

няма никаква организация и осигуряване на ресурси. Например за строителна 

механизация е записано че ще бъде подсигурена в зависимост от основните работи 

предвидени с проекта или Възлагателно писмо. За този обект има количествена сметка, 

но няма проект или Възлагателно писмо. Несъответствието води до неправилно 

разпределение на машините – Мобилизацията на строителните машини да се изпълни с 

лекотоварен автомобил. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.3 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия и следва да не се приема за изпълнено 

4. По отношение елемент „График за изпълнение на поръчката (свободна 

форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на 

поръчката и техническата спецификация“, където графикът следва да съответства 

на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните 

компоненти:  

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове 

СМР които възнамерява да изпълни по-време на СМР;  

- Време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в 

работни дни/;  
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- Да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници;  

- Да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;  

- Да се опише етапност за изпълнение на дейностите;  

- Да се опише вида и броя на използваната механизация;  

- Да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;  

- Да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;  

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като 

се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. Крайният срок за 

изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна 

ситуация или форсмажорни обстоятелства. Диаграмата на работната ръка трябва 

да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на 

механизацията. 

 Комисията констатира: 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани линеен график за 

изпълнение на СМР с диаграми на работна ръка и механизация. Графика обхваща 

всички дейности. За всяка една е посочено изискванията за този елемент информация. 

Последователността е посочена със стрелки. 

  Комисията констатира следните несъответствия: 

4.1.1.Съгласно изискването на елемента в графика трябва да се представи 

диаграма на работната ръка. Такава е представена, но тя отразява само реално 

разчетените работници. Съгласно описанието на стр.26 е записано че работниците ще 

работят на ротационен принцип където е обяснено, че за екип от пет работника реално 

ще са необходими седем. По този начин диаграмата на работната ръка не отговаря на 

реално необходимите работници. 

4.1.2. Изпълнението на „Рециклиран пласт“ (поз.15) е обвързана да се изпълни 

след „общ обикновен изкоп“. Рециклирането следва да бъде обвързано да започне след 

като е положен допълнителното количество трошен камък (поз.21) а не както е 

показано. 

4.1.3. За последователността на изпълнение на асфалтови пластове се вижда, че 

за „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А (за износващ пласт на 

аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 
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4 см“ се предвижда да бъде след изпълнение на втори битумен разлив. Съгласно КС и 

документацията тази работа е свързана с изпълнение на първи битумен разлив 

4.1.4. При описание на взаимовръзките на дейностите е посочено, че 

„Разчистване ръчно и механично на терена и изваждане на корените на изсечени 

дървета“ е обвързана с „Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, 

разтоварване на депо и оформянето му“, като се изпълнява след нея. Съгласно 

изискванията на ТС 2014 отстраняването на хумусен пласт се изпълнява след като е 

отстранена растителността и е почистена площта, което е обратна зависимост. 

4.1.5. За материали при направата на „Тръбен водосток с диаметър 50 см. За 

зауствания, включително всички свързани с това разходи“ е посочен тръбен водосток с 

Ф500. Такъв материал няма. 

Съгласно изискването продължителността на работите трябва да бъде показана в 

работни дни. В графика на участника продължителността е показана в календарни дни. 

 Видно от констатираните несъответствия по предложението за този елемент и 

съгласно изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в 

обществената поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.4 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което не 

отговаря на тези условия 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 

№ 2 –„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, 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 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец 

№ 3 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен общ срок за 

изпълнение на строителството – 120 календарни дни (първи етап – 60 календарни дни и 

втори етап – 60 календарни дни). 
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 Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е 

съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

 Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил 

„Предложение за изпълнение на обекта” и Линеен календарен график, заедно с 

диаграма на работната ръка и механизация.  

 При анализа на Програмата и нейните елементи, и съпоставката им с линейния 

календарен график, комисията констатира следното: 

1. По отношение елемент „Предложение за технологична последователност и 

продължителност на изпълнението“, където следва да се опише технологичната 

последователност на изпълнение на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на 

всички дейности и административни работи необходими за стартиране и управление 

по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график, комисията констатира: 

 1.1.В предложението на участника са разгледани кратко описание на предмета 

на поръчката с описание на технически изисквания. Посочени са три класически етапи 

за реализиране на отделните етапи (участъци) – Подготвителен етап, Етап на основно 

строителството и Заключителен етап – приключване, демобилизация и предаване на 

обекта.  За всяка една работа посочена в КС и дейностите от 1-ви и 3-ти етап са 

посочени начало и край с условни дати спрямо получаване на уведомително писмо.  

Описаните дейности с продължителност в етапа на подготовка са достатъчни за да се 

започне своевременно и законосъобразно строителството. Разгледана е подготовка и 

организация на строителна площадка и временно строителство – посочен е строителен 

ситуационен план, мерки за обезопасяване, обозначаване и др. 

За етапа на основното строителство са проследени последователност на изпълнение, 

като са посочени начало и край с връзка между тях.  

За етапа на предаване са описани дейности по организиране на предаване на обекта. 

Посочени са експертите, които ще са отговорни за предаване на обекта (етапа).  

В таблична форма от стр.22 и сл. са посочени за всяка дейност и работа начало, край и 

продължителност. 

Описаните ключови моменти при изпълнение на обекта са правилно дефинирани и 

реално оценени. 
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При съпоставка на последователността с разчетите в графика се констатира пълно 

съответствие.  

Нормативните документи, които са изброени са достатъчно за да се гарантира 

качествено и законосъобразно строителство. 

В технологичната последователност от стр.30 и сл. са посочени принципи за подход на 

изпълнение. В таблица от стр.33 и сл. за всяка дейност е посочено последователност в 

календарни и в работни дни. Всяка една дейност имаща технологична връзка е 

посочена в последователност на изпълнение. 

Предложените технологии за изпълнение на отделните видове СМР са съобразени с 

спецификата на обекта. Посочените ресурси (механизация и работници) са правилно 

подбрани. Провеждането на тестове са в съответствие с нормативни изисквания и ТС.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.1 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено. 

2. По отношение елемент „Предложение относно организацията на 

строителната площадка“, където следва да се опише организацията на 

строителната площадка на обекта. Организацията трябва да включва начин на 

организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на 

строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че 

обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на обекта на 

отделни участъци. Комисията констатира: 

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

начин на организиране на площадка. Посочени са действия по доставка на материали, 

методи за действие при констатиране на несъответстващ продукт – материал.  

За организация на доставки и складиране на продукти са описани действия на стр.70 и 

сл. проследени са стъпки от изготвяне на заявки, одобрение, доставка, складиране и 

влагане. Описани са местата за престой на техника и работници. Охраната е възложена 

да се организира от технически ръководител.  

Разгледани са действия и мерки по осигуряване на безопасни условия на труд. 

Разгледани са изисквания за всяко едно работно място и машина с определяне  оценка 

на риска.  
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Описани са обезопасяването на площадката как ще се изпълни. Посочена е ВОБД със 

схеми за сигнализиране на ремонтните работи.  

По отношение на намаляване дискомфорта на местното население са разгледани мерки, 

които реално ще доведат положителен ефект.  

На стр.96 и следващите е направен анализ на обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в организацията на строителната площадка. В таблици са 

посочени трите величини (настъпване, тежест и ниво) и скалите за оценка. 

В описанието са направени обяснения по отношение на това, че обекта е общински път. 

Посочено е че временната организация ще позволи свободно преминаване между двете 

населени места. Разгледаните мерки по домуване на техника и складиране на материали 

на обекта няма да се допуска. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.2 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено 

3. По отношение елемент „Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и 

работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на 

изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката“, където 

следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на 

строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се 

представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, 

машини и материали/, комисията констатира: 

 3.1.В предложението на участника, бяха констатирани предложения за 

конкретни действия на инженерно-технически персонал и изпълнителски такъв по 

отношение на ресурсно обезпечаване на строителството. Предложено е методика по 

която ще се осигуряват ресурсите. Посочените механизми за управление и контрол на 

тези процеси са в съответствие с избраната цел и стратегия за реализиране на 

поръчката.  

Организационната схема (стр.123-124) отразява спецификата на обекта (няма СН и 

проектант). Описани са задължения и отговорности на всички ключови (минимално 

изискуеми) експерти. Предложените задължения и отговорности са в съответствие с 

функционалните изисквания към съответните длъжности. Направеното описание на 
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изпълнителския състав обхваща състав на различните екипи с вид и брой механизация 

и изпълнителски състав по различните квалификации.  

Разгледана е комуникация с Възложителя. Същата е посочена и вътре в екипа за 

изпълнение на поръчката. Направено е разпределение на експертите на ниво отделна 

задача. От стр.138 започва описание на експерти, работници, механизация и материали 

по отделните видове СМР и действия.  

Отделно самостоятелно за всяка работа и действие са описани механизация и 

материали. Същите се достатъчни по вид, брой и обем. 

В плана за осигуряване на ресурсите са разгледани действия по организиране на 

транспорт за превоз, начин на съхранение, почивка и престой. Посочен е как се 

осъществява контрол на качеството на механизация и материали. Контрола е разчетен 

да се изпълнява от експертите в съответствие със задълженията. 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.3 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено 

 

4. По отношение елемент „График за изпълнение на поръчката (свободна 

форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като 

дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на 

поръчката и техническата спецификация“, където графикът следва да съответства 

на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните 

компоненти:  

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове 

СМР които възнамерява да изпълни по-време на СМР;  

- Време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в 

работни дни/;  

- Да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници;  

- Да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;  

- Да се опише етапност за изпълнение на дейностите;  
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- Да се опише вида и броя на използваната механизация;  

- Да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;  

- Да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;  

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като 

се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. Крайният срок за 

изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна 

ситуация или форсмажорни обстоятелства. Диаграмата на работната ръка трябва 

да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на 

механизацията. 

 Комисията констатира: 

 4.1.В предложението на участника, бяха констатирани линеен график за 

изпълнение на СМР с диаграми на работна ръка и механизация. Графика обхваща 

всички дейности. За всяка една е посочено изискванията за този елемент информация. 

Последователността е посочена със стрелки от формата – Гант диаграма. Посочени са 

начало, край, последователност (в работни и календарни дни), вид и брой на 

механизацията, квалификация и брой на работниците, експерти и вида и обем на 

материалите. Посочената последователност е спазена така както е разписана в 

обяснителната записка. Посочените три етапа за изпълнение на двата участъка (етапа) 

са в съответствие с посочените в т.1.  

Диаграмите на работната ръка и механизацията отговарят на разчетите по отделните 

работи.  

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в указанията за участие в обществената 

поръчка (т.6.3.1), както и в изискванията на методиката за оценка на предложенията 

(т.4 от базовите изисквания за 20 т) е налице предложение което отговаря на тези 

условия и следва да се приема за изпълнено. 

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката: 

Комисията констатира, че по отношение на участник №3 – „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 
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комисията РЕШИ: участник №3 – „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 № 3 –„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 годност, 

икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на 

комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение 

качество/цена”. 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой 

точки 50 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = ПП+ ЦП 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника. 

ЦП е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника. 

Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ се извършва по 

точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително 

да e съобразено с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за 

изпълнение на поръчката съгласно чл.70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната 

специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, 
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Техническата спецификация и останалите изисквания на Възложителя, отразени 

в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и 

очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, 

водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на 

средства и време. Към предложението се представя График за изпълнение на 

поръчката. 

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговоря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на 

задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и 

спрямо минималните изисквания на Техническата спецификация постигане на 

резултати.Предложение, което съответства на минималните изисквания на 

Възложителя, се допуска до оценка. 

След проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане 

до оценка, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника ще бъде 

оценявано по качествени критерии, а именно: мотивираното наличие на определени от 

възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, 

гарантиращо постигането на заложените резултати. 

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на 

комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което 

следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Оценката по Показател 

ПП се формира като сбор от базовия брой точки (точките, присъдени за наличие на 

минимално изискуемото съдържание на предложението и съответствието му с 

минималните изисквания на Възложителя) и присъдените допълнителни точки (ако са 

присъдени такива). 

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 

20,00 точки(базов брой точки). 

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 

50,00 точки. 

Оценка 20,00 точки се поставя на предложение за изпълнение на поръчката, което има 

минимално изискуемото съдържание и отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика. 

Допълнителни точки се присъждат на база съдържанието на предложението за 

изпълнение на поръчката, ако това предложение съдържа всички задължително 

изискуеми елементи (минимално изискуемо съдържание) и надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика. 
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Ако предложението за изпълнение на поръчката не отговаряна минималните 

изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно 

участие в процедурата. 

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание 

или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал 

несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба или с 

изискванията на Възложителя и/или е цитирал друг Възложител /структура, 

която не е част от процедурата/ и/или финансиращ орган, и/или има текстове на 

чужд език без предоставен официален заверен превод на същите, той ще бъде 

отстранен от по – нататъшно участие в процедурата. 

Минимални изисквания към съдържанието на предложението даващо на 

участника 20 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение на 

СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и административни 

работи необходими за стартиранеи управление по време на изпълнение и приключване 

на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка на обекта. Организацията трябва да 

включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и 

складиране на строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка 

на това, че обекта е общински път, и който може да функционира по-време на СМР на 

обекта на отделни участъци.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на  

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното 

обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата 

спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на 
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участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР които 

възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на 

извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

ВАЖНО! 

Участник се отстранява от процедурата: 

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно 

техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените 

по го-горе точки от 1 до 3; 

3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или 

несъответствия между съдържанието на изброените по го-горе точки от 1 до 3; 

4. Ако е представил предложение, в което липсва График за изпълнение на 

поръчката като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката” или 

представеният График за изпълнение на строителството не съответства на 

предложението на Участника, техническата спецификация и/или на изискване на 

Възложителя. 
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Оценяването на оферти, които отговарят на изискванията се извършват по 

следния начин: 

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, 

определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в 

своята цялост гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

Техническите спецификации постигане на резултати, ще бъде оценено с оценка 20,00 

точки по Показател ПП. 

Предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на Възложителя, има минимално изискуемото съдържание, както е 

посочено по – нагоре в настоящата методика, 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 някое 

от изброените по – долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи 

допълнително точки за наличието на всяко едно от изброените условия. 

Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на 

участника допълнителни 10 точки към базовите или крайно оценен с 30 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение на 

СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и административни 

работи необходими за стартиране и управление по време на изпълнение и приключване 

на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график. 

Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите 

технически норми и стандарти и да е приложима за конкретния обект на поръчката, 

предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение 

трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка. Организация на строителната 

площадка на обекта трябва да включва начин на организиране на площадката и 

организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното на 

площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път,който може да 

функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Описаната организация 

трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената технология на 

изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, да 

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на 

участника, както и здравословни и безопасни условия на всички заинтересуваните 
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страни по време на строителство.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – 

работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената 

технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното 

обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата 

спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на 

участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР които 

възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на 

извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 
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5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да 

предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в 

рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено 

изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към навременна и 

качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението на строително 

– монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение 

качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване 

на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени 

към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са 

приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение нейния обхват 

и специфични особености. 

 

Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на 

участника допълнителни 20 точки към базовите или крайно оценен с 40 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение 

на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и 

административни работи необходими за стартиране и управление по време на 

изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва 

да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за 

конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. 

Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ 

срок за изпълнение на поръчката.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка. Организация на строителната 

площадка на обекта трябва да включва начин на организиране на площадката и 

организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното 

на площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път,който може да 

функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Описаната 

организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената 

технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета 

на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички 

заинтересуваните страни по време на строителство.  
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3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – 

работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената 

технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и 

ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и 

техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от 

офертата на участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР 

които възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни 

дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 

- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието 

на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да 
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предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в 

рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено 

изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към навременна и 

качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението на 

строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по 

отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за 

осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да 

са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение 

нейния обхват и специфични особености. 

6. Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната сред, 

съобразени със спецификата и местоположението на обекта и свързани със следните 

аспекти: 

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др.; 

2. Подготовка и използване на строителни продукти; 

3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците; 

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на 

определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; 

5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни 

продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка. 

Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с 

минимум три от дефинираните аспекти. 

 

Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на 

участника допълнителни 30 точки към базовите или крайно оценен с 50 точки: 

1. Предложение за технологична последователност и продължителност на 

изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение 

на СМР и да се предложат срокове за изпълнение на всички дейности и 

административни работи необходими за стартиране и управление по време на 

изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с 

приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва 
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да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за 

конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. 

Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ 

срок за изпълнение на поръчката.  

2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се 

опише организацията на строителната площадка. Организация на строителната 

площадка на обекта трябва да включва начин на организиране на площадката и 

организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното 

на площадката, от гледна точка на това, че обекта е общински път,който може да 

функционира по-време на СМР на обекта на отделни участъци. Описаната 

организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената 

технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета 

на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички 

заинтересуваните страни по време на строителство.  

3. Предложение ресурсно обезпечаване с експерти и работна сила (работници), 

механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – 

монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще 

бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в 

предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на 

ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – 

работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената 

технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  

4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), 

който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на 

строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за 

последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и 

ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и 

техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от 

офертата на участника и да съдържа следните компоненти: 

- СМР, съответстващи на дейностите – участника описва основните видове СМР 

които възнамерява да изпълни по-време на СМР; 

- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни 

дни/; 

- да се посочи квалификацията и броя на използваните експерти и работници; 
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- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

- да се опише етапност за изпълнение на дейностите; 

- да се опише вида и броя на използваната механизация; 

- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта; 

- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието 

на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки 

момент на обекта, както и диаграма на механизацията. 

5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да 

предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в 

рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено 

изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към навременна и 

качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението на 

строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по 

отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за 

осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да 

са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, 

т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение 

нейния обхват и специфични особености. 

6. Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната сред, 

съобразени със спецификата и местоположението на обекта и свързани със следните 

аспекти: 

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др.; 

2. Подготовка и използване на строителни продукти; 

3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците; 

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на 

определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; 
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5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни 

продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка. 

Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с 

всеки един от дефинираните аспекти. 

 

 

Участник № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Показател П1 „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) - 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, надграждащи техническото предложение. 

По отношение елемент „Предложение относно това какви мерки предвижда 

да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството 

в рамките на настоящата поръчка“. Предмет на мерките е гарантиране на 

качествено изпълнени на видовете дейности. Мерките следва да са насочени към 

навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълнението 

на строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални 

резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. 

Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата 

на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 

изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. 

Комисията констатира: 

В предложението на участника, за този показател е разписано политика по 

качеството, План за осигуряване на качеството, организационна схема за управление на 

качеството, отговорности на изпълнителски състав и др. 

Предложени са два вида контрол на качеството – входящ и вътрешен. За всеки 

един е разписано как се осъществява и за какво се отнася. Входящ контрол е по 

отношение на строителни материали и вътрешен контрол е по отношение качество на 
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изпълнените работи. За всеки един е разписано кои експерти носят отговорности. 

Правилно е определено най-голяма отговорност да носи експерта по контрол на 

качеството. В таблична форма са посочени материалите, които ще се използват и на 

какви параметри трябва да отговарят.  

Разгледано е текущо приложение на мярката с посочване на експертите и 

техните задължения. Предложените изисквания към материалите отчита спецификата 

на обекта. За целта са посочени конкретни методи за контрол на изпълнение и 

материали.  

Вземането на проби и изпълняване на подходящи тестове са разгледани на 

стр.167 и сл. От там е видно че контролните изпитвания са съобразени със спецификата 

на обекта (работа при неотбито движение и изпълнение на студено рециклиране) и 

изискванията на нормативните документи и ТС. 

Разгледани са действия при регистриране на отклонение, като са предложени 

конкретни коригиращи действия. Посочени са конкретни бланки, които да се попълват 

при осъществяване на контрола.   

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.5 от надграждащите условия за 30т) е налице предложение което 

отговаря на тези условия и следва да се приема за изпълнено. 

По отношение елемент „Предложени ефективни мерки за опазване на 

околната сред, съобразени със спецификата и местоположението на обекта и 

свързани със следните аспекти:  

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен 

въздух и др.; 

2. Подготовка и използване на строителни продукти;  

3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и 

отстраняване на отпадъците;  

4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните 

отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната 

площадка;  

5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на 

строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната 

площадка. 

 

Комисията констатира: 

 

В предложението на участника, за този показател е посочено описание на 
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възможните замърсители – техните източници. Разгледани са по отношение на шум, 

атмосферен въздух, води почви и др. За конкретния обект са  посочени какви са 

допустимите параметри.  

Плана за опазване на околна среда е посочен с принципи, инструктажи, 

почистване и др. За всяка една мярка по отношение на конкретен аспект на проявление 

са разгледани средства и начини за реагиране. Посочени са конкретни действия за 

намаляване на негативното въздействие върху околна среда. Предложения цикъл за 

подобряване на системата на околна среда е правилно разгледан. В таблица е направена 

оценка на влиянието върху околна среда.  

Правилно са цитирани нормативните документи като основно е разгледано 

приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци. По членове от тази 

наредба са определени съответните източници.  

В таблица са посочени възможните негативни влияния и съответно какви са 

действията за опазването на околна среда. Допълнително в друга таблица са посочени 

период на изпълнение и отговорно лице. Посочените постижими цели са формулирани 

правилно. Реално те се отнасят за всички дефинирани от Възложителя конкретни 

аспекти.  

От стр.202 и сл. са описани всеки един аспект дефиниран от възложителя, като 

за тях са предложени обхват, мерки за недопускане, мерки за действие при 

констатиране на отклонение. Конкретните действия ще позволят околната среда да се 

запази такава каквато е била преди започване на строителството 

 Видно от констатираните бележки по предложението за този елемент и съгласно 

изискванията на възложителя разписани в изискванията на методиката за оценка на 

предложенията (т.6 от надграждащите условия за 50т) е налице предложение което 

отговаря на тези условия и следва да се приема за изпълнено. 

Комисията насрочи следващо заседание на 22.06.2020г. (понеделник) от 09:00 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 
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средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на 

пълномощното. 

 Комисията приключи своята работа отразена в протокол № 2 в 13:00 часа на 

17.06.2020г. В работата си отразена в протокол №2, комисията е заседавала на три 

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

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

 

 На 22.06.2020год. от 09.00ч.,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 оферти не присъстваха 

представители на участниците, не присъстваха и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

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 плика на допуснатият до тази фаза на процедурата 

участник, съдържащ ценовите предложения е запечатан с ненарушена цялост, 

подписани от трима от членовете на комисията, както и отпредставител на участник№1. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатият участник. 

Комисията пристъпи към преглед на предложените от участника ценови оферти 

за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира 

следното: 

Участник №3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

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

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

количествено – стойностна сметка, подписани и подпечатани. 
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Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката, без 

ДДС в размер на 778 458.43 лв.  

В това число: 

За първи етап участника е предложил цена в размер на 415 547.77 лв. без 

ДДС.  

За втори етап участника е предложил цена в размер на 362 910.66 лв. без 

ДДС.  

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Комисията констатира, че участника е спазил изискването на възложителя да не 

се предлага цена, по-висока от прогнозната стойност по обществената поръчка, както и 

да не се предлагат цени по високи от прогнозната стойност за отделните етапи. 

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 №3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД. 

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по 

финансовият показател, съгласно методиката. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на предложената цена от 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х 50 

където: 

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Ц участник – предложена цена за изпълнение от съответния участник. 

ВАЖНО! 
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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. 

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

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

Участник №3 – „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: 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 

50 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = ПП+ ЦП 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника. 

ЦП е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника. 

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 №3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -  100.00 точки. 

(КО) = 50 + 50 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

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

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

 

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 № 3 – „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 11:30 часа на 

22.06.2020г.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 № 3 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 

 

Настоящият протокол е съставен на 23.06.2020г. в един оригинален екземпляр и 

заедно с Протокол № 1 започнат на  26.03.2020г. и завършен на 16.04.2020г., Протокол 

№ 2 започнат на 04.05.2020г. и завършен на 17.06.2020 г. и Протокол № 3 от 

22.06.2020г. се предават на Възложителя за утвърждаване.   

 

КОМИСИЯ:       

Председател: ……………П*……………….. 

                                 Даниел Грънчаров   

  

Членове:  

1. ……………П*……………………….. 

Цветелина Николова – Хаджийска  

 

 

2. ……………П*…………………… 

Инж. Петър Добрев  

***Заличени данни на основание чл. 37 от ЗОП 
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