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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническото предложение от офертата на участника в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание , с предмет: Проектиране във фаза „Работен проект” за обекти: 1. 

„Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци; 2. 

„Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово”; 3. 

„Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“, която обществена поръчка 

е открита с решение на кмета на община Смолян № 27 от 15.08.2016 г., вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер  00092-2016-0014 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1689 

 

 

Днес, 05.10.2016 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-31/08.09.2016 г на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Председател:  

арх. Мирослава Николова Шамаранова - главен архитект на Община Смолян; 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Розета Зефирова Буйкова - гл. специалист дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и 

чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, за 

който беше установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя методика за 

определяне на комплексната оценка на офертата. 

  

  2. Преди да пристъпи към оценяване на техническата оферта на участника - „БИ ЕНД 

ДЖЕЙ ГРУП“ ООД, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същата е 

подготвена и представена в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в 

процедурата и техническите спецификации: 
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Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 
възложителя условия: 
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 6, ведно с Линеен план 

график; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

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

съгласно Образец № 4, и Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
Срок за изпълнение на поръчката (Проектиране във фаза „Работен проект” за обекти 

предмет на настоящата поръчка): 20 /словом двадесет/ календарни дни, считани от 

датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо 
предвижданията на участника за организация на персонала: 
Участникът предлага следното предложение за изпълнение: 

  Подход, в т.ч. организация на персонала:  

  Организация на персонала за изпълнение на обществената поръчка 

• Общо описание на контекста на изпълнение на услугите 
o Изпълнението на поръчката, според участника, може да бъде 

структурирано в три основни дейности, всяка от които се 

припокрива с обект на инфраструктурна намеса: 

 Обект №1: „Реконструкция на вътрешната 

водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци“.  

-  Описание на съществуващото положение, включва 

обща информация за населеното място - село 

Момчиловци, информация за съществуващото 

положение на водоснабдителната мрежа на района, 

липса на изградена пречиствателна станция за 

питейни води. Основните установени от 

Възложителя проблеми са, в това 

число:Амортизирана и остаряла водоснабдителна 

вътрешно-разпределителна мрежа; Много чести 

аварии на водопроводната мрежа във всички 

зони;Изградени водопроводи с диаметри, които не 

отговарят на минималните за населеното място;В 

рамките на поръчката ще бъда разработен 

инвестиционен проект във фаза „работна“ за 

рехабилитация на разпределителната 

водоснабдителна мрежа на село Момчиловци с 

дължина L = 13,00 км. включваща и сградните 

водопроводни отклонения (СВО) до шахта, изградена 

в имота на потребителя. При изготвяне на 

инвестиционния проект участникът ще предвиди 

задачи на изпълнение на СМР - 3 на брой (Задача - I, 
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Задача - И и Задача - III) като ще се формират 

спрямо утвърдени бюджети, които ще се изяснят в 

хода на изпълнение на проектните дейностите. 

Предвижда се Задача I за строителство да е на 

стойност 300 000 лв. Задачите за строителство са 

предвидени с цел кандидатстване по различни 

инвестиционни програми, което ще бъде съгласувано 

с Възложителя и с неговите намерения и 

възможности за получаване на безвъзмездна 

финансова помощ за реализация на строителството. 

 Обект №2: „Реконструкция на вътрешната 

водоснабдителната мрежа на с. Долно Влахово, Община 

Смолян“ 

- Описание на съществуващото положение, включва 

обща информация за населеното място - село Долно 

Влахово, информация в хидрогеоложко отношение за 

района и информация за съществуващото 

водоснабдяване - посредством резервоар с V= 80 мЗ, 

който се захранва помпажно от ПС „Влахово“ с 

дебит 22 л/с. Основните установени от Възложителя 

проблеми, в това число: Амортизирана и остаряла 

водоснабдителна вътрешно-разпределителна мрежа; 

Много чести аварии на водопроводната мрежа; 

Изградени водопроводи с диаметри, които не 

отговарят на минималните за населеното място. 

  Обект №3: „Реконструкция на водоснабдителен и 

канализационен участък за ул. „Беклийца”, гр. Смолян 

- Описание на съществуващото положение на улица 
„Беклийца”, град Смолян. Основни проблеми в това 

число: Амортизиран и остарял водопровод; Много 

чести аварии на водопроводния участък; Липса на 

канализационен участък до края на улицата. 

Работният проект ще бъде разработен за 

рехабилитация на водоснабдителен клон с дължина L 

= 350 м. включваща и сградните водопроводни 

отклонения (СВО) до шахта, изградена в имота на 

потребителя. 

• Цели и резултати на проектирането идентифицирани от Възложителя 

за всеки от трите обекта на проектиране, участникът е  описал в 

таблица, в която е изложил за всеки от обектите обща цел на 

поръчката, специфични цели на поръчката, очаквани резултати за 

всеки от обектите. В следваща таблицата е описано за изпълнение на 

поставените и описани цели и резултати съгласно утвърденото от 

Възложителя техническо задание, какви проектни части  за всеки от 

обектите следва да бъдат изготвени: част “Водоснабдяване – 

технологична“ (за трите обекта), част „Канализация  (за обект 

ул.“Беклийца“, гр. Смолян), част „Геодезия“ (за трите обекта),   част 

„Инженерна геология и хидрогеология“ във фаза работен проект ( за 

трите обекта), част „Конструктивна на ВиК съоръжения“- заверена 

от ТК- правоспособен инженер конструктор ( за трите обекта), част 

„Пожарна безопасност“ във фаза работен проект ( за трите обекта), 

част „ПБЗ“ във фаза работен проект (за трите обекта), част 
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„Пътна“- възстановяване на пътна настилка (за трите обекта), част 

„ВОД“ ( като за обекта № 2 и 3 участникът предижда тази част, 

като допълнително идентифицирана проектна част), част „ПУСО“ 

във фаза работен проект( за трите обекта), част подробни  „КС по 

висчки части и за всеки един клон поотделно за целия обхват на 

населеното място- на хариен и електронен формат (за трите обекта); 

част „Сметна документация“- подробни КСС по всички части и за 

всеки един клон поотделно за целият обхват на населеното място 

изготвени на BUILDING MANAGER- на хартиен и електронен формат ( 

за трите обекта).   В следваща таблица участникът подробно описва 

съдържанието на всяка една от предижданите проектните части по 

трите обекта, предмет на обществената поръчка.  

• Описание на нормативната уредба по отношение на строителството 
и изискванията към инвестиционното проектиране. Съгласно 

заданието за проектиране при изготвянето на проектните разработки 

и документацията по настоящата обществена поръчка участникът 

ще спазва  нормативна уредба, в това число: Закон за устройство на 

територията (ЗУТ); Закон за водите (ЗВ); Закон за опазване на 

околната среда (ЗООС) и др.  

• Разпределение на дейностите по проектанти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача 

o Описание на дейностите, етапите и задачите: 

 Методология за изпълнението на проектантската задачата, 
при следната последователност: 

- Задача I. Структуриране на информацията, включва:  
 Интегриране на информация в система от база 

данни- свързана е с обработка и интегрирането на 

налична информация в централизирана система за 

база данни. 

 Проверка на информацията, състой се в проверка на 
съдържанието на наличните изходни данни, с цел да 

се създаде основата на системата от информация, 

която в последствие да се допълва, опреснява и 

използва за изпълнение, управление и прилагане на 

техническия инвестиционен проект. 

 Допълване и актуализиране на информацията, в 
случай че се констатира такава необходимост, и 

има за цел да преодолее евентуалните проблеми, 

породени както от недостатъци на 

прединвестиционното проучване, така и от 

динамични процеси.  

- Задача II. Анализ на информацията  
 Формиране на общо концептуално и техническо 

разбиране е на база на обработената, 

структурирана и актуализирана информация да се 

провери общото концептуално и техническо 

разбиране на инвестиционния проект от 

специалистите в проектантския екип, неговите цели 

и задачи, условия на изпълнение, управление и 

прилагане, включително дефиниране на понятия, 

варианти и възможни ефекти. 

 Анализ на подробна информация 
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 Оценка на изискванията и очакванията според 

участника е в основата на концепциите и 

решенията, съдържащи се в работния 

инвестиционен проект, и до голяма степен ще 

предопредели успешното постигане и „признаване“ 

на заложените с поръчката резултати.  

 Анализ на наложени практики: дейността включва 
преглед и анализ на информация от различни 

източници (нормативни документи, технически 

проучвания, спецификации, детайли), както и от 

личния опит на специалистите от проектантския 

екип - изпълнените до момента подобни проекти. 

- Задача III. Проучване, избор и проверка на конкретни 
технически решения:  

  Първата дейност от задачата се състои в 

изследването на възможно най-подробни 

данни и информация, обективно 

характеризиращи обектите, техническата 

инфраструктура и протичащите от нейното 

състояние проблеми и начините за тяхното 

решаване. В йерархична подредба се определят 

условията и параметрите за инвестиционния 

проект, които са: Неизменими - произтичат 

от изискванията на нормативната уредба; 

Трудно изменими - могат да бъдат изменени 

при наличието на допълнителни условия 

(съгласувания, изчисления, изпитания), които 

могат да имат негативен ефект за бързото и 

точно изпълнение на задачата; Изменими - 

когато е възможно да се избере една от 

няколко алтернативи  

 Определяне на възможните алтернативи 

 Избор на най-добрия вариант 

 Проверка и избор на окончателен вариант на 

решение 

- Задача IV. Изработване технически инвестиционен 

проект.  

  Изработване на графични материали: 

дейността се състои в изработване на 

материали по всички части в т.ч. чертежи, 

спецификации, пълни и структурни 

инженерни изчисления, обяснителни записки с 

техническа и нормативна обосновка, 

подробни количествено-стойностни сметки.  

 Съгласуване и заверка на изработения 

инвестиционен проект: Под ръководството 

на водещия проектант специалистите от 

екипа ще съгласуват заедно и поотделно 

всички решения по всички части на 

инвестиционния проект и ще анализират 

постигнатите показатели - технически и 

икономически. 
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- Задача V. Съгласуване и одобряване на техническия 

инвестиционен проект: Методологията на задачата 

се основава на нормативните изисквания. 

Предоставяне на изработения работен 

инвестиционен проект на възложителя, 

експлоатационните дружества, заинтересуваните 

централни или териториални администрации и 

контролни органи в най-кратки срокове и в 

необходимия обхват и съдържание; 

- Задача VI. Прилагане на инвестиционния проект. 

o Ключови моменти по време на проектиране, изпълнение, приемане и 

взаимовръзката между отделните дейности, в това 

число:Стриктно спазване на предложената методология на 

проектиране; Създаване на интерактивна работна среда с база 

данни и непрекъснат процес на опресняване на информацията; 

Формиране на отлично познаване на общите и специфични 

характеристики на инвестиционния проект (в т.ч цели и задачи, 

конкретни технически насоки, срокове за изработване, съгласуване, 

одобряване, линейни графици и др.). 

- За целите на настоящето техническо предложение 

участникът е изготвил в табличен вид подробна 

схема на последователността на изпълнение на всяка 

от трите идентифицирани от Възложителя 

дейности като задачите са разпределени в три 

основни групи (с включените в тях дейности), а 

именно:  

 Задача 1: Подготовка и предпроектни проучвания 

 Задача2:Същинско проектиране: Изготвяне на 

инвестицонен проект по всички части - графични и 

текстови части във фаза работен проект 

 Задача 3: Съгласуване на изготвения работен проект и 

издаване на разрешение за строеж.  

В приложения линеен график е описана 

последователността на изпълнение на всяка задача, 

както и нужния  й човешки ресурс. 

o Описание на разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти съгласно планираните дейности 

и начин на координация с Възложителя. Разпределението на всяка 

от конкретните проектантски задачи е детайлно описано в 

приложения график за изпълнение на поръчката. Във връзка с 

краткия срок за проектиране е наложителността от паралелната 

изработка на три инвестиционни проекта участникът е привлякъл 

допълнителен екип ключови експерти, което е посочено и в 

документите за подбор. В приложения план график детайлно е 

разписано за какво отговаря всеки един от ключовите и 

допълнителните експерти по дейности и под-дейности, като в 

таблицата по-долу е описано, задължението на всеки от тях, 

съобразно квалификацията му. Участникът ще разполага със 

следния екип за изпълнение на поръчката, в този смисъл 

участникът е посочил: 

 Ключови експерти за изпълнение на поръчката  
- Експерт „Геодезия“ - 2 бр. 
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- Експерт „ВиК“ - 2 бр. 

- Експерт „Пътен инженер“ — 1 бр. 

- Експерт „Геология“ - 1 бр. 

 Допълнителни неключови експерти, предложени от 

участника за изпълнение на поръчката: 

- Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния 

процес” 

- Проектант по част "Конструктивна" 

- Проектант по част "ПБ" 

- Проектант по част "ПБЗ" 

- Проектант по част "ПУСО" 

В таблица участникът е посочил ролята на всеки от експертите 

заедно с вменените му отговорности и обема на работата, 

съобразно идентифицираните основни дейности и задачите към 

тях. Като за всяка от частите е посочено кой експерт ще е 

отговорен. В следваща таблица участникът е посочил ролята на 

всеки от експертите заедно с вменените му отговорности и обема 

на работа, съобразно идентифицираните основни дейности и 

задачите към тях( експерт- роля в изпълнение на поръчката).   

o Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение на всяка 

дейност (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й проектанти: 

-  Необходими информационни ресурси за изпълнение на 

поръчката (изходни данни за проектиране), като за всеки 

от трите обекта в табличен вид е посочено каква 

информация и официални документи са необходими на 

проектантите за стартиране на проектирането; 

-  Технически ресурси за изпълнение на поръчката: Основното 

техническо средство за изготвяне на проектите е 

компютърна конфигурация - стационарна или мобилна. 

Освен материалните технически средства са необходими и 

нематериални такива, а именно софтуер. За изпълнение на 

дейностите ще бъдат използвани средства, описани от 

участника подробно в табличен вид, като за всяко средство 

е направено пояснение. Видовете предвиждани средства са: 

специализиран софтуерен продукт за оразмеряване на 

водопроводни мрежи Hydra, софтуерен продукт AutoCAD 

Civil 3D, програма за трансформация на координати 

BGSTrans 4.2, Advanced Road Design, Gaudy Project, 

стандартен офис пакет Microsoft. 

o Нормативни и литературни ресурси участникът е изброил 

използвани нормативи и литература. 

o Необходими срещи с Възложителя и други заинтересовани лица: 
Преди същинското стартиране на проектирането екипа ще 

проведе среща с представители на експлоатационното дружество 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Смолян. Допълнително се 

предвижда встъпителна среща с представители на община 

Смолян, на която да бъдат съгласувани предварително 

предвижданията на проекта и да се получат нужните изходни 

данни. 

• Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 
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проектанти: 

o План за качество на проектирането, включва: 
- Програма за проектиране, която ще разглежда подробно 
целия обхват на проектирането и бъде придружена с 

подробна поддържаща информация, достатъчна да 

покаже, че плановете са постижими и реалистични. 

Описанието на дейностите ще илюстрира характера и 

обхвата на отделните етапи за решаване на 

проектантската задачата, като взема под внимание и 

дейностите по съгласуване с различните инстанции и ще 

включва също и допълнителни дейности, изисквани от 

Възложителя. Програмата ще показва дейностите от 

системата за осигуряване на качеството, с ясно 

дефинирани срокове за представянето и съгласуването им, 

както и възможностите за преглед, актуализация и 

допълването им. Програмата ще описва в подробности 

всеки етап от проектирането, в това число и етапи в 

развитието на основните проектни части, и ще 

показва:времевото разпределение на всички дейности по 

създаване, съгласуване и одобрение на проекта; 

координацията между отделните проектни части и 

пакети и тяхното съгласуване; обема, съдържанието на 

всяка част, в това число и приблизителния брой на 

чертежите за всяка част; организацията на Персонала на 

Изпълнителя, ангажиран с проекта, с показани 

конкретните задължения и отговорности по дейности и 

времевото разпределение;предвиденото време за 

получаване на информация, съгласувания и одобрения от 

трети страни, необходима за завършване на проекта, с 

доказателства, че това време е в съответствие със 

съответните срокове на предоставянето им;предвиденото 

време за съгласуване и/или получаване на одобрение от 

Възложителя за всички документи, за които това се 

изисква;предаването и одобрението на проектната 

документация - проекти/проектни пакети 

- План за преглед и одобрение на проекта, ще съдържа 

етапите на процеса на проектиране и съгласуване и ще 

описва конкретните срокове, персонала и отговорностите 

за всеки от етапите за решаване на проектантската 

задачата. Процедурата за преглед и одобрение на проекта 

преминава през следните фази:Изработване на проекта;  

Проверка от Изпълнителя; - всички проектни разработки 

(доклади, записки и чертежи) ще бъдат проверени от 

отделен проектант (проверяващ) от Персонала на 

Изпълнителя. С тази проверка ще се извърши цялостен 

преглед на проекта с цел да се потвърди, че проектната 

разработка отговаря на изискванията на нормативната 

база и на Изискванията на Възложителя, както и че 

резултатите от проведените изчисления са правилно и 

точно интерпретирани в чертежите към проекта; 

Сертифициране - процедурата по сертифициране ще се 

проведе с цел да бъде потвърдено, че основните принципи 
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на проектиране и строителство са били подходящо 

използвани и трансформирани в проект, влагайки 

професионални умения и внимание от страна на 

Изпълнителя. Изпълнителят ще издаде и подпише 

сертификат за всяка част от проектните разработки, 

който ще декларира, че проектът изпълнява и 

спазва/удовлетворява всички приложими към проекта 

изисквания - законови и експлоатационни; Сертификат на 

проекта — формата на сертификата ще се изготви от 

Изпълнителя.  Разглеждане на проекта - Изпълнителят 

ще предостави на Възложителя за разглеждане проекта, 

проектните пакети, проектните части и проектните 

документи съобразно Програмата за проектиране. 

Възложителят ще информира Изпълнителя за резултата 

от разглеждането на дадения Документ на Изпълнителя.  

o Основополагащата част от организацията по стартиране на 

изпълнението на обществената поръчка е предварителното 

проучване.  

o Мерките по организация на работата на експертния екип за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка се свеждат 

до: 

- Мобилизиране - организиране на първоначална среща след 

подписване на договора за запознаване на екипа с всички 

детайли, свързани с предмета на поръчката и 

предоставената информация от Възложителя; 

- Делегиране на права и отговорности - В самото начало на 

работата на екипа ще бъдат уточнени въпроси като: 

функции, задължения и отговорности на неговите членове; 

- Текущи информиране - запознаване с всички актуални 

изменения в нормативните документи, свързани с 

предмета на поръчката, както и с Интегрираната 

система за управление на качеството, Договора и други 

документи, приложими по време на изпълнение на услугите; 

При организирането на експертния екип ще бъде 

предоставен списък с нормативните документи.  

- Активно управление на работните процеси - експертите 

ще бъдат запознати, а в последствие ще прилагат и 

текущо, при необходимост, ще предлагат актуализация на 

плана за организацията на работата и контрола на 

изпълнение на дейностите; 

- Ефективен контрол - дефиниране на предварителния, 

последващ и текущ контрол по време на изпълнение на 

дейностите, осъществяван от страна на експертите върху 

изпълнителния персонал; както и цялостен контрол и 

мониторинг от страна на екипа за управление на проекта 

върху дейността на експертите при изпълнение и 

отчитане на задачите. 

- Активна комуникация — при изпълнение на ангажиментите 

си експертите ни ще поддържат близка връзка и 

сътрудничество с Възложителя, и всички други местни и 

централни ведомства и институции свързани с 

изпълнението на целите на проекта; експертите ще бъдат 
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запознати и ще използват комуникационни канали и 

процедури за документооборот с цел постигане на 

своевременно и качествено изпълнение на Задачите; 

- Управление на рисковете - експертите, които участникът 

предвижда да ангажира ще способства за минимизиране на 

рисковете, както и е предпоставка за вземането на 

адекватни решения в непредвидени ситуации, оказващи 

влияние върху изпълнението на договора. Така например, 

ако по непредвидени обстоятелства се получи забавяне в 

изпълнението на видовете проектантски услуги имаме 

ресурсите и възможността да преминем на удължена 

работна седмица и привличане на допълнителни собствени 

ресурси с цел спазване на срока на изпълнение на поръчката 

по договор. 

o Механизми за организация на ангажираните експерти 

- Разделение на труда - При организацията на човешките 

ресурси в конкретната поръчка се предвижда да се 

сформиране екип за управление на Договора, експертен екип 

и изпълнителен екип (екипи за изпълнение на конкретните 

основни дейности): 

 Сформиране на екип за управление на Договора: 
реализирането на тази Задача ще спомогне за 

улесняване на комуникацията между страните и 

подобряване отчетността по договора. Задачата 

ще се осъществи в началото на договора. От 

страна на участника, проектът ще се ръководи от 

ръководител проект- ВиК инженер, който ще 

отговаря за навременното и качествено изпълнение 

и предаване на всички дейности на Възложителя, 

спазването на изискванията на Възложителя и 

комуникацията с екипа на Възложителя. Той ще 

отговаря и за редовното докладване за 

изпълнението на проекта пред Възложителя и 

трети лица. За всеки от трите обекта ще бъде 

посочен водещ проектант, който ще има задачата 

да следи и да организира работата на останалите 

проектанти както и да отразява всички промени и 

корекции по проектите. 

 Оперативното управление на договора ще се 
извършва от експертния екип за управление на 

договора през целия период на осъществяването 

му, като в този екип ще бъдат ръководителя на 

проекта, водещите проектанти за всеки от 

обектите и допълнителния експерт „Координация 

и съгласуване на инвестиционния процес“. На три 

дни ще бъдат провеждани вътрешни срещи на 

екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, 

свързани със статуса на задачите по договора, 

евентуалните забавяния, пречките пред 

изпълнението на договора, както и мерките за 

преодоляването им. Допълнително ще се 

идентифицират и обсъждат текущи проблеми и 
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задачи на членовете на екипа. Въз основа на 

уточнените план-графици по отделните задачи 

текущо ще бъдат съставяни индивидуални доклади 

на експертите като предвид изключително 

краткия срок за проектиране ще се докладва 

устно, за да се отнема от времето на 

проектантите за същинско изпълнение на 

задачите. 

- Съгласуваност - услугите се извършват при строга 

последователност на дейности и технологичните процеси. 

Механизмът на съгласуваност на труда се състои в 

обвързването на изпълнението на различните услуги по 

темпове и време с оглед осигуряване на непрекъсната и 

равномерна заетост на всички експерти. Съгласуваността 

между изготвянето на отделните проектни части е ясно 

отразена в приложения линеен календарен график, където е 

видно, че части Пожарна безопасност, План безопасност и 

здраве и План за управление на строителните отпадъци се 

изпълняват след като проектантите са завършили части 

ВиК -технологична, Пътна и Конструктивна, тъй като е 

нужно да има цялостна информация за предвижданията на 

проекта, за да се изготвят коректно тези три части. 

Част Временна организация и безопасност на движението 

също се изготвя накрая, за да вземе предвид всички 

технологични условности заложени в проекта по част 

Пътна и част ВиК. 

- Сътрудничество - обединяването на усилията на всички 

членове на екипа за изпълнение на дейностите, предмета на 

поръчката, както и активното сътрудничество с 

представителите на Възложителя и на контролни органи, 

ВиК Смолян, институции и експлоатационни дружества, 

оказва влияние върху повишаването на 

производителността на труда и оптимално реализиране на 

крайния резултат. 

o  Посочени са и други дейности, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са детайлно описани 

като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще 

доведе до повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката, такива са: 

   Част Временна организация и безопасност на 

движението (ВОБД). На етапа на инвестиционно 

проектиране ще бъде изготвен идеен проект за 

ВОБД съгласно чл.76 ал.(З) на Наредба 

№3/16.08.2010г. за временна организация и 

безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците. Проектът за ВОБД ще съдържа най-

малко: 

 обяснителна записка; 
 идейни схеми за: вида и разположението на 
сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, 

пътни светофари и други средства за сигнализиране 
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в работния участък с необходимите разстояния и 

размери;обходния маршрут (при необходимост) и 

неговата сигнализация. 

Проектът за ВОБД се съгласува и одобрява след 

представяне на становище от община Смолян тъй 

като засяга участъци и улици. 

 След избиране на строител и преди започване на 

дълготрайни СМР се изработва работен проект за 

ВОБД, който съдържа най-малко: 

  обяснителна записка; 
 ситуация на пътния (уличния) участък; 
 обхват на работния участък - километрирани начало 

и край на работния участък; 

 схема на ВОБД, изработена в съответствие с 

приложенията, с посочени:вид и разположение на 

сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, 

пътни светофари и други средства за сигнализиране 

в работния участък с необходимите разстояния и 

размери;схема на обходния маршрут (при 

необходимост) и неговата сигнализация;списък на 

необходимите технически средства и материали за 

сигнализиране и въвеждане на ВОБД съгласно букви 

"а" и "б"; 

   транспортно-технически изчисления на 

продължителността на основните и 

спомагателните тактове, както и на 

пропускателната способност на светофарната 

уредба съгласно Наредба № 17 от 2001 г. за 

регулиране на движението по пътищата със 

светлинни сигнали (ДВ, бр. 72 от 2001 г.); 

 график за извършване на СМР, представен от 

строителя преди изпълнението на дълготрайните 

СМР; 

 изображения на променливото съдържание на 

пътните знаци. 

                         Работният проект за ВОБД се внася за становище в   община Смолян. 

o Описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие при възлагане на конкретни заявки от страна на 

Възложителя. При проектирането ще бъдат спазвани 

следните основни изисквания към пътищата, в това число: 

осигуряване безопасността на движението;осъществяване на 

движението с приетото качество и пропускателна 

способност за съответния клас на пътя; опазване на 

околната среда. 

- Безопасността на движението ще бъде осигурена от 

проектанта по част Пътна, който изготвя проектите за 

ВОД и съвместно с проектанта по част „Геодезия“ 

избира проектно решение, което по цялата дължина на 

улицата гарантира за:спазване на предвидени от 

участника цели като например: създаване на еднородни 

условия за движение посредством правилно оразмеряване 
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и взаимно обвързване на проектните елементи в план и 

профил;прилагане на принципите за пространствено 

развитие на пътя и зрително ориентиране на водачите на 

моторни превозни средства;удобно и безопасно 

разполагане на пътните кръстовища и възли, на аварийни 

площадки, паркинги и др. 

- Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния 

проект и се влагат при изграждането на пътища и пътни 

съоръжения, трябва да имат оценено съответствие със 

съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 

7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, 

или Ще се придружават от документи (протоколи от 

изпитване, сертификати за качество и др.), 

удостоверяващи съответствието им с изискванията на 

други нормативни актове. Съответствието на 

строителните продукти, предназначени за изграждане на 

обектите, със съществените изисквания към строежите 

се оценява и удостоверява при условията и по реда на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета е 

Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. 

като например-Вложените тръби (полиетиленови РЕ-

Ш),БДС EN13501-3) за водоснабдяване са с клас по 

реакция на огън , не по-нисък от В; 

• Последователност на извършването на дейностите в хода на 

цялостното изпълнение на поръчката. В рамките на процедурата 

се възлагат три основни дейности, а именно: 

- Изготвяне на работен проект за обект 

„Реконструкция на вътрешната водоснабдителната 

мрежа на с. Момчиловци“ 

- Изготвяне на работен проект за обект„Реконструкция 

на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно 

Влахово” 

- Изготвяне на работен проект за обект„Реконструкция 

на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“ 

o Трите дейности се изпълняват паралелно в рамките на 

оферирания срок от 20 календарни дни. Отделните етапи на 

изпълнение на поръчката представляват жизнения цикъл на 

управление на проекта и съставят и обуславят интегрираният 

начин на управление на договора, както и отразяват 

стратегията, условията, методите, похватите и 

организацията на работата по реализиране предмета на 

поръчката.Освен разделяна на етапи на изпълнение с групирани 

дейности в обхвата на възлагане, участникът е идентифицирал 

вътрешните процесии етапи по изпълнение на всяка отделна 

дейност. 

 Идентифицираните вътрешни етапи на изпълнение на всяка от 

дейностите. Участникът е предложил схема, която нагледно 

показва етапите и взаимовръзката помежду им.: Иницииране; 

Планиране; Изпълнение; Контролиране; Управление; 

Приключване и отчитане. 

 Етапите са следните: 
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- Етап Подготовка и предпроектни проучвания (обхваща 

дейности по иницииране и планиране); 

- Етап: Същинско проектиране: Изготвяне на инвестиционен 

проект по всички части. Участникът е  предвидил  да има 

отделен експерт в екипа на изпълнителя, който да отговаря 

за съгласуваността между отделните проектни части и да 

следва указанията на МРРБ за изпълнение на член 139, ал.З от 

ЗУТ. Проектирането започва винаги с подложка изготвена от 

геодезиста и ВиК инженера и съгласувана с ръководителя на 

проекта. Подложката се предава на останалите 

специалност, които в рамките на 1 до 3 работни дни връщат 

коментари на ВиК инженера за отразяване. С оглед 

недопускане на несъгласуваност между отделните проектни 

части, промени и корекции по проекта се внасят само и 

единствено от проектанта по част „ВиК”, който води 

кръгова кореспонденция с всички останали членове на екипа и 

при нужда актуализира и координира.Взаимовръзката между 

всички проектни проучвания и части се отразява най-накрая 

под формата на „Обща обяснителна записка” и обобщена 

проектно-сметна документация, така че дори и да е 

допуснато някакво несъответствие в хода на същинско 

проектиране, то да бъде отстранено преди окончателното 

предаване на проекта за съгласуване. 

- Основни фази при изпълнение на проекта: 

 На етап предварителна подготовка за изпълнение на 
поръчката ще бъдат извършени следните дейности: 

повторен преглед и детайлно запознаване с изискванията на 

договора относно обхвата на поръчката; Предварителни 

запитвания до фирми-доставчици на ВиК материали 

(основни материали) с цел актуализация на характеристики 

и ценови диапазони (които ще се предвидят в работния 

проект), които ще се влагат при изпълнението на работите, 

с оглед правилно прогнозиране на стойностите и спазване на 

принципите на добро финансово управление; Подробен оглед 

на място на съществуващите трасета и 

мрежи;Първоначална среща с представители на 

Възложителя — Община Смолян; Преглед и при 

необходимост актуализация на Линейния график след 

предварително съгласуване с Възложителя — Община 

Смолян; 

 Мобилизация на проектантски екип: Повторен оглед на 

място на уличната мрежа и корекция на изходните данни, 

при установено разминаване и необходимост; Други 

организационни дейности - офис, допълнително 

предварително планиране на ресурси и др. 

 Проектиране: Съгласно утвърденото от Възложителя 

задание за инвестиционните проекти се изработват 

еднофазно и се предават във фаза „работна“. При 

изработването на инвестиционния проект участникът 

предвижда да бъдат извършени следните 

дейности:Повторен преглед и верификация на 

обстоятелството, че действащата към момента на 
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изготвяне на офертата нормативна уредба е приложима и в 

случай на изменения - запознаване с нея и прилагането й в 

процеса на проектиране;Пълен и подробен преглед на 

обхвата на проектантските работи съгласно 

съдържанието на документацията от страна на 

проектантите по отделните части;Организационни 

дейности и проектиране съгласно нормативните изисквания 

и условията на договора, вкл. определяне на водещ 

проектант, както и допълнително уточняване на 

взаимоотношенията между проектантите по частите с 

цел качествено и в срок инвестиционно проектиране. 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции, ще 

включват всички дейности описани като задължителни 

съобразно техническото заданието;В инвестиционния 

проект ще се предвидят продукти, материали и изделия, 

които съответстват на техническите спецификации на 

действащите в Република България нормативни актове. 

Продуктите ще имат оценено съответствие със 

съществените изисквания определени в Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Обемът 

и съдържанието на документацията и приложените към 

нея записки и детайли, ще бъдат достатъчни за изпълнение 

на обновителните дейности по обекта. Проектно-сметната 

документация ще бъде изработена, подписана и съгласувана 

от проектантите от екипа, с правоспособност да 

изработват съответните части, съгласно Законите за 

камарата на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране.Всички проектни части ще 

се подписват от Възложителя и представител на ВиК 

Смолян, по желание на Възложителя и от лицето, 

упражняващо технически контрол в проектирането. При 

необходимост ще се извършат необходимите корекции и 

преработки, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено 

уведомление от Възложителя.За целите на изготвянето на 

работния проект ще бъдат осигурени правоспособни 

проектанти подробно описани в настоящето предложение. 

Преди стартирането на дейностите по изготвяне на 

работните проекти, и освен посочената по-горе първична 

документация (изходни данни), ще бъде осигуряването на 

скица на обекта (в случай, че е приложима такава), както и 

други необходими изходни данни, съгласно Наредба № 4 от 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

обекти. Осигуряването на същите ще бъде съгласувано с 

Възложителя или определен от него представител. 

  Срок за изпълнение на поръчката е 20 (двадесет) календарни 

дни и включва времето от датата на подписване на 

договора за възлагане на обществената поръчка до 

представяне на изготвените работни проекти 

 Приложеният график съдържа описание на всяка задача по 

подготовка на инвестиционните проекти във фаза 

„работна“, като е разработен в условията на паралелна 

работа за трите отделни обекта. За целта, както е 
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посочено и в документите за подбор, участникът представя 

допълнителен екип от ключови експерти, които ще работят 

едновременно с цел скъсяване на сроковете. 

 Изготвените документи се разглеждат от експерти на 

Възложителя и/или от компетентния орган като в случай, 

че се наложи, в срок до 10 дни се отстраняват получените 

забележки. С оглед спестяване на време и съкращаване на 

сроковете за издаване на разрешенията за строеж 

участникът предлага 3 дни преди крайния срок за предаване 

на инвестиционните проекти да предостави на електронен 

носител разработените проектни части на лицето избрано 

от Възложителя да изготви доклада за оценка на 

съответствието. По този начин в случай, че надзорника има 

забележки или искания за допълнения ще може да се реагира 

своевременно и няма да се налага последваща корекция в 

инвестиционния проект, която би забавила допълнително 

процеса. 

o Мерки за осигуряване на качеството: При изпълнение на 

поръчката участникът ще спазва  йерархична организационна 

структура на процесите с едно ръководно лице - водещия 

проектант. Всяка дейност и задача се определя с конкретен срок 

и посочване на отговорно лице от ръководителя на проекта 

(водещия проектант) и за изпълнението й следи експерт 

„Координация и съгласуване на инвестиционния процес“. 

Основното средство за комуникация е телефона. 

Комуникацията с възложителя се води от експерт Координация 

и съгласуване на инвестиционния процес“. Избраната 

организация на работа следва определената последователност: 

- Верификация на изходните данни: Този метод се използва 

на етап предварителни проучвания, но при съмнения 

възникнали в хода на същинското проектиране е също 

приложим. 

- Създаване на цифрови модели и основа за разработване на 

проекта: Този способ е общ за всички проектни части и 

обичайно се използва от проектанта по част геодезия, 

който създава подложката за останалите специалности. 

Моделите се изготвят въз основа на геодезическо 

заснемане, геодезически измервания, анализ и техническа 

експертиза за състоянието на съществуващите трасета 

на водоснабдителните мрежи и съоръжения и 

съществуващата инфраструктура, фитосанитарна 

експертиза на съществуващата растителност.  

- Съставяне на концепция: Предварителните разработки 

ще включват опорен план и концепции, които да бъдат 

предоставени на възложителя за съгласуване.  

- Провеждане обществено обсъждане (при желание на 

Възложителя): Този метод цели постигане на обществено 

съгласие поради публичния характер на инвестициите и е 

изключително важен, от гледна точка на намиране на 

вярното решение, гарантиращо устойчивост на проекта 

като цяло. По време на този етап ще се допълнят идеите 

за пространствено и техническо решение на обектите.До 
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получаване на резултатите от общественото обсъждане 

работите по всички части на проекта ще продължат. До 

приключване на този етап Изпълнителя ще е приключил с 

набиране на всички технически данни необходими за 

проектната разработка във фаза "Работен проект". След 

получаване на указанията на Възложителя, обобщаващи 

резултати от общественото обсъждане и становището 

на ВиК Смолян, ще стартират работите по 

разработване на всички части на проекта във фаза 

"Работен проект".Инвестиционното проектиране се 

извършва в съответствие с предвижданията на 

действащия подробен устройствен план (ПУП), с 

действащия ОУПО, с препоръките на ВиК Смолян и 

Агенция пътна инфраструктура (ако е необходимо), в 

случай на пресичане с републиканска пътна мрежа, и с 

изискванията на заданието за проектиране и договора за 

възлагане на обществена поръчка.Когато възложителят 

не е възложил извършване на предварителни проучвания, 

целесъобразността от изграждането на конкретния 

обект се изяснява със заданието за проектиране и/или със 

самия проект.Съгласно член 8, ал.1 от Наредба №4 всяка 

проектна част задължително се съгласува от 

проектантите на другите взаимообвързани проектни 

части. В тази връзка е предвидено да има отделен 

експерт в екипа на изпълнителя, който да отговаря за 

съгласуваността между отделните проектни части и да 

следва указанията за изпълнение на член 139, ал.З от ЗУТ . 

Проектирането започва винаги с подложка изготвена от 

водещия проектант по част Пътна и съгласувана с 

геодезист при нужда съобразно спецификата на 

конкретния обект. Подложката се предава на 

останалите специалност, които в рамките на 3 до 5 

работни дни връщат коментари на водещия експерт за 

отразяване. С оглед недопускане на несъгласуваност 

между отделните проектни части, промени и корекции по 

проекта се внасят само и единствено от проектанта по 

част „ВиК”, който води кръгова кореспонденция с всички 

останали членове на екипа и при нужда актуализира и 

координира.  

o  Възможност за реализиране на бъдещи ползи за възложителя 

предоставящи допълнително качество за възложителя в рамките 

на изпълнение на настоящата обществена поръчки, съгласно 

Техническите спецификации; участникът поставя в две 

направления: 

- ползи по отношение на намаляване на себестойността на 
инвестицията в строителство чрез оптимизация на 

избраната технология на строителство,  

-  ползи по отношение на екологичния ефект от инвестицията, 

чрез анализ на възможността за влагане на рециклирани 

строителни продукти над установения минимум; 

- ползи по отношение на предоставяне на пълно съдействие по 

съгласуването на инвестиционните проекти с цел издаване 
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на строително разрешение; 

- ползи по отношение на процеса на кандидатстване за 
финансиране на строителството посредством подробна 

обосновка на технико-икономическите показатели на 

обектите и тяхната висока социална значимост; 

o  Методите за осъществяване на комуникацията с възложителя: 

Координацията и взаимодействието с Възложителят ще се 

извършва от ръководителя на екипа и допълнително привлечения 

Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния процес”, 

който от своя страна ще води комуникацията с всички отговорни 

административни органи - РИОСВ Смолян, ВиК Смолян, ЕВН, АПИ 

и други. Участникът предлага  комуникацията с Възложителя по 

време на кандидатстване да се осъществява по няколко основни 

направления, които са предложени във схема. 

o Работни срещи по изпълнението на Договора: Всеки екип отговорен 

за изпълнение на задачите има ръководител, който ще отговаря за 

качеството на работата на експертите, включени в изпълнението 

на съответната дейност. За улесняване на комуникацията е 

привлечен допълнителния експерт координатор. На ежеседмично 

провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще бъдат 

дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите, 

липсата на данни и документи, евентуалните забавяния, пречките 

пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им. 

Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми 

и задачи на членовете на екипа. Въз основа на уточнените план-

графици по отделните дейности ежеседмично ще бъдат съставяни 

индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни срещи 

ще се провеждат:един път дневно при нормални обстоятелства 

или извънредно при необходимост. Във връзка с Договора ще бъдат 

провеждани два вида срещи в съответствие с графика за 

изпълнение на Договора: Официални срещи и Вътрешни срещи, 

Вътрешните оперативни срещи.  

o Методи за координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга: Взаимовръзката между 

всички проектни проучвания и части се отразява най-накрая под 

формата на „Обща обяснителна записка” и обобщена проектно-

сметна документация. Участникът разполага с приложимо към 

поръчката ноу-хау за управление на сложни проекти и договори, 

техническа помощ за институционално изграждане и управление на 

комплексни проектни екипи. В допълнение, участникът прилага 

собствени процедури за осигуряване на качеството в обхвата 

посочен от настоящата техническа оферта. Дейностите по 

управление на изпълнението на договора са групирани в основни 

взаимно свързани „пакети”. 

o Описание на мерките за осигуряване на качество по време на 

изпълнение на договора- участникът е предложил описанието в 

табличен вид, съдържащо мярка за осигуряване на качеството и 

описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на 

мярката и описание на отделните техни задължения, свързани с 

конкретната мярка.  

o Допълнително с цел осигуряване на качеството участникът е 
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определил мерки за отстраняване на неточности по време на 

кандидатстване, някои сред които са: Изготвяне на идеен проект; 

Проверка на изготвените количествено - стойностни сметки за 

аритметични грешки;Проверка за съответствие между 

количествени сметки и инвестиционен проект и корекция при 

необходимост и др. 

o Описание на контрола за качество, който ще упражнява участника  

по време на изпълнението на договора.Съгласно процедурните 

правила участникът ще състави таблица с показателите за 

качество и контролни списъци за качеството, които ще се 

раздадат на всеки от членовете на проектантския екип преди 

старта на изпълнение на поръчката. Експерт „Координация и 

съгласуване на инвестиционния процес” ще следи за качеството на 

продукта като осигурява съответствие между предложенията 

налични в настоящето техническо или реалното изпълнение на 

проектирането.  

- Описание на процеса на управление на изпълнението на 

договора за възлагане на обществената поръчка: 

Организационните мерки, за контролиране спазването на 

времето за завършване и продължителността на всяка 

задача от обекта и включените в него работи са в пряка 

зависимост от добре организираната комуникация между 

страните и провеждането на работни срещи по 

изпълнението на Договора. Участникът е описал основните 

правила за комуникация по изпълнение на договора. 

Предвидил е организиране на Работни срещи по 

изпълнението на Договора. Описал е начинът на 

осъществяване на тези срещи, видове и участници в тях. 

o Описание на вътрешния контрол, който участникът ще упражнява 

по време на изпълнението. Вътрешния контрол участникът 

определя да се състой в следните дейности: откриването и 

предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-

рано и своевременното им отстраняване;редовната проверка, и 

непрекъснатото подобряване на ефективността на 

процесите;повишаване удовлетвореността на клиентите, с което 

се гарантира успеха на дружеството.Системата за управление на 

качеството обхваща търговската, производствената 

(проектантската дейност) и контролната дейности, всичките 

организационни единици, всичките служители и всичките видове 

продукти и дейности. Участникът ще изготви План за качеството, 

който ще бъде предоставен на Възложителя и Строителния надзор 

за одобрение и ще покрива основни аспекти очертани от 

участника. 

- Документи по качеството:Преди изготвянето на Плана за 
качество, ще бъдат уточнени процесите, тяхната 

последователност, както и ще бъдат определени критерии и 

методи, необходими за осъществяване на оперативността и 

контрола на тези процеси. Ще бъдат осигурени ресурси и 

информация, необходими за осигуряване на оперативността 

и мониторинга на процесите, както и за проследяване и 

анализ на тези процеси. 

- Контролът по качеството е разделен както следва: 
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 входящ контрол, обхваща: Съответните необходими 

документи,удостоверяващи качеството и 

съответствието на продуктите и контрол по време на 

транспортирането 

 контрол по време на изпълнение на работите:Спазване 
на технологията на проектиране и технологичната 

последователност;Геодезични проучвания; Лабораторни 

измервания; Полеви тестове; Визуален контрол 

 Контрол от възложителя:Протоколи;Протоколи от 

лабораторни и полеви тестове Контрол на 

чертежи;Контрол от оторизирани представители на 

Възложителя 

 контролни тестове: Проектантът ще упражнява 

постоянен авторски надзор по време на 

строителството в следните аспекти:Приемане на 

специфични работи и оценка на съответствието на 

изпълнените работи със заданието за проектиране и 

действащата нормативна уредба. Даване на 

допълнителни проектни решения и детайли. Ще оценява 

резултатите от тестове и анализи. Ще извършва и 

одобрява промени в проекта,ако същите са необходими и 

обосновани. 

-  Структура за управление на качеството на Проекта: 

Планът за качеството на проекта обяснява приложението 

на системата за управление на качеството на този проект 

заедно със специфичните процедури, използвани за 

осигуряване на изискванията по договора.Съществени 

характеристики на процедурите по проекта са 

изготвянето на подробни планове, дефиниращи 

отговорностите и ресурсите за изпълнение, съответствие 

между документи и процедури, както и изготвяне и 

актуализиране на доклади по качеството. Такъв план е 

изготвен още на етап кандидатстване и е приложен към 

настоящето техническо предложение.  

- Управление на документите: Контролът на документацията 

ще бъде извършван от контрольор по документацията 

(ролята се изпълнява от експерт „Координация и 

съгласуване на инвестиционния процес” и ще се отнася до 

цялата вътрешна и външна кореспонденция, документи за 

снабдяване и доставка, чертежи, технически данни и друга 

документация.Проектната процедура, касаеща контрол на 

документите, е описана в Наръчника по качество на 

проекта.  

- Управление на записите: Докладите (записите) за качество 

са документите, от които се вижда дали има 

съответствие със специфичните изисквания. Контролът за 

тези доклади за качество се осъществява чрез отделна 

проектна процедура. 

- Отговорност на ръководството: Ръководството на 

участника ще създаде екип за поддържане политиката по 

качеството за изпълнение на договора за обществена 

поръчка. 
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- Ангажимент на ръководството. 

- Насоченост към клиента 

- Политика по качеството: Ръководството на проекта 
дефинира целите и обектите на СУК. Те се документират 

в Заявление за Политика по качеството и в част 

Отговорност на ръководството. 

- Цели по качеството ще бъдат установени и постигнати, 

чрез реализиране на политиката по качеството с цел да се 

посрещнат изискванията за продуктите и процесите и да 

се постигне непрекъснато подобряване на СУК и 

включените в нея дейности по контрол и осигуряване на 

качеството. 

- Планиране на системата за управление на качеството: 
Елементите и процесите, включени в системата за 

управление на качеството, са планирани така че да 

поддържат същата подходяща за нейните специфични 

цели и да я правят ефективна спрямо конкретния проект. 

Планирането на СУК е документирано в този План по 

качество и Процедурите към него. 

-    Отговорности, пълномощия и обмен на 

информация:Ключовия персонал ще има правото да 

делегира някои от правата и задълженията си с цел да 

осигури спазване на изискванията за управление на 

качеството. 

-   Представител на ръководството: На Отговорника по 

осигуряване на качеството се делегират правата да 

осигурява необходимите процеси за създаване, внедряване и 

поддържане на СУК. Той ще представлява Изпълнителя във 

всички дейности свързани с изискванията по качеството на 

проекта. Отговорника по осигуряване на качеството носи 

отговорността да осигурява ефективността на СУК и да 

докладва на висшето ръководство за функционирането на 

СУК и за всяка необходимост от подобрение Отговорника 

по осигуряване на качеството има задължението да 

осигурява и съдейства за осъзнаването на значимостта на 

изискванията на клиентите в цялата организация. Той ще 

бъде независим от строителния екип. 

-    Вътрешен обмен на информация: Управлението на 

качеството трябва да осигури адекватни вътрешни 

комуникационни системи за успешното функциониране и 

ефективност на Системата за управление на качеството. 

Преглед от ръководството 

-   Общи положения: Периодично ще бъдат провеждани 

систематични прегледи за ефективността на Системата 

за управление на качеството. Някой от процедурите за 

това са следните:график включващ ключовите елементи , 

входни и изходни данни; препоръки за подобрение;При 

поискване, на Възложителя ще бъдат предоставени всички 

изискани от него документи.Отговорности и пълномощия 

на членовете на ръководството Отговорник (мениджър) 

контрол по качеството. 

-   Пълномощия: Отговорника (мениджъра) по осигуряване на 
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качеството е отговорен за цялостното въвеждане на 

системата за управление на проекта и трябва да докладва 

директно на Ръководството на дружеството по проекта 

за всички обстоятелства, имащи ефект върху осигуряване 

на качеството по Проекта. 

-   Отговорности: Отговорника (мениджъра) по осигуряване 

на качеството ще извършва мониторинг на всички 

проектни дейности съвместно и ще бъде отговорен за 

това, всички отговорни лица да въвеждат и следват 

съответните процедури.Отговорника (мениджъра) по 

осигуряване на качеството заедно с другите отговорни 

лица ще се грижи за това системата за контрол на 

качеството на проекта да работи пълноценно, да бъде 

надлежно документирана и с всичко това.Мениджърът по 

осигуряване на качеството ще има делегирано право да 

въвежда, документира и поддържа системата за контрол 

на качеството, и да представлява Изпълнителя във всички 

ситуации, отнасящи се до качеството на 

проекта.Мениджърът по осигуряване на качеството е 

отговорен за осигуряване за ефективността за работа на 

системите и Програмата по качество. Той има 

неограничен достъп до всички дейности свързани с 

изпълнението на проекта с цел наблюдение и контрол върху 

системата за качество.Мениджърът по осигуряване на 

качеството е независим. 

-   Работна среда: Изпълнителят ще бъде отговорен за 

снабдяване на проектантите с нужните ЛПС за 

изпълнение на авторския надзор съобразно изискванията на 

Наредба №2 от 22.03.2004г. "За минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на СМР". 

-    Обмен на информация с Възложителя: Процедурата 

обяснява начина за управление и контрол на документите, 

докладите и кореспонденцията между Изпълнителя и 

Възложителя. 

o Мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение: 

Основен момент в изпълнението на поръчката с оглед 

гарантиране на навременното изпълнение е планирането на 

времето. Предвидено е преди началото на изпълнението и 

сключване на договора за проектиране ще бъдат извършени част 

от пред проектните проучвания с цел максимално съкращаване 

на етапа по мобилизация. 

- Като финален етап на инвестиционното проектиране за 

всеки обект е предвидена дейност „Контрол по качеството и 

съгласуваността на проекта“, която ще се изпълнява 

съвместно от водещия проектант експерт "Координация и 

съгласуваност на инвестиционния процес".  

• Участникът е извършил анализ на рисковете за изпълнение на поръчката и 

предлага подход  за управлението на риска: 

o  Риск- понятие идентифициране.  

o Управлението на риска, включва оценка на риска, третиране на риска, 
поемане на риска и риск-комуникация. 
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o Прилаганият анализ на риска, включва два подетапа:идентификация — 

разкриване, установяване на всички рискове, които са присъщи на 

предмета (дейностите) по настоящата обществена поръчка. Ще се 

използват различни методи и средства като анкети, структурни 

диаграми, потокови диаграми, непосредствена инспекция на място, анализ 

на финансовата и управленска отчетност, количествена и/или качествена 

оценка на установените рискове, както и на техните характеристики — 

вероятност и размер на възможната щета. 

o При реализиране на дейността си ще използваме комплекс от 3 (три) 

основни подхода за оценка на риска: 

- Анализ на статистическите данни за неблагоприятни събития в 
миналото 

- Сценариен подход - представлява теоретичен анализ на структурата 

на причинно-следствените връзки на процеса. 

- Експертен подход. 

- Избор на методи за въздействие върху риска: 
- Непосредствено въздействие върху риска; 
- Стратегия за минимизиране на риска и конкретни мерки и дейности. 

Рисковете са приложени към техническата оферта на участника в 

таблична форма. В таблицата се съдържа информация за риск- 

описание, проявление, вероятност на възникване, степен на влияние на 

риска, стратегия за намаляване или избягване на рисковете, конкретни 

мерки за управление на риска дейности за мониторинг на риска по 

времето на изпълнението на договора, дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки за управление на риска 

конкретни мерки за предотвратяване настъпването на риска и за 

елиминиране на последиците от риска, показателите за контрол и 

минимизиране на опасностите относно конкретния риск от една 

страна и непостигане на индикаторите и целите по поръчката, поради 

недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката, от 

друга страна. 

- При управлението и минимизирането на рисковете участникът е 

предвидил непрекъсната комуникация с възложителя и внедрен 

вътрешен - мониторинг на качеството, предоставящ ни разумна 

увереност за наличие на адекватни изпреварващи действия по 

минимизиране на рисковете и тяхното управление. 

- Потенциални предпоставки за успешно изпълнение на договора са 

представени като конкретни мерки и начини за преодоляване и 

минимизиране на рисковете по изпълнение на поръчката, а 

именно:Изготвяне, обсъждане, съгласуване с Възложителя и приемане 

на актуализиран план за изпълнение на поръчката, съдържащ 

организация и последователност от измерими под-дейности и задачи 

към всяка дейност.Включени в поръчката високо квалифицирани и 

доказано опитни в сферите на изпълнение на инвестиционното 

проектиране кадри.Провеждане на първоначална/и среща/и между 

Възложителя и Изпълнителя с цел запознаване на членовете на екипите 

на Възложителя и Изпълнителя, конкретизиране на дейностите по 

поръчката и обсъждане на целите на всяка дейност на поръчката, 

конкретизиране на формата на официална документация.Изготвяне, 

обсъждане, съгласуване с Възложителя и приемане на встъпителен 

доклад в началната фаза на изпълнение на инвестиционното 

проектиране.Регулярни дейности по актуализация посоката на 
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изпълнение на всяка дейност чрез срещи, телефонни разговори, писма 

през ел. поща (e-mail) и други комуникационни средства.Използването 

на една контактна точка с цел минимизиране на риска от достигането 

на некоректна информация към експертите.Бързи реакции.Добра 

организация по изпълнението на инвестиционното 

проектиране.Контрол на постиганите резултати. Спазване на 

Законови и подзаконови актове. 

 Приложение: Линеен план график 
Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 
условия: 
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 

изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата 

нормативна уредба.  

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 

срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата 

цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до 

безпроблемно изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му 

за организиране на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и 

дейностите между тях, както и взаимовръзката им. Изпълнението на инвестиционния 

проект, както и неговото управление и прилагане, участникът предвижда да бъде 

структурирано в три основни дейности, всяка от които се припокрива с обект на 

инфраструктурна намеса: обект № 1: „Реконстуркция на вътрешна водоснабдителна 

мрежа на с. Момчиловци“, Обект № 2:  „Реконстуркция на вътрешна водоснабдителна 

мрежа на с. Долно Влахово, община Смолян“, Обект № 3:  „Реконстуркция на 

водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклийца“, гр. Смолян“. 

Предивижданите цели и резултати на проектирането за всеки от гореизложените три 

обекта са както следва: обща цел на поръчката – най-общо може да се обобщи, че това е 

подобряване на жизнения стандарт на населението в съответните населени места от трите 

обекта; специфични цели на поръчката за трите обекта участникът е предивил 

разработването на качествен работен проект за реконструкция на вътрешната 

водоснабдителна мрежа. Очаквани резултати от участника от изпълнението на предмета 

на порчъката са изготвен и одобрен от възложителя работен проект, който да е съобразен 

със съществуващите и действащи водоснабдителни сиситеми, приетия и одобрен работен 

проект ведно със изготвен доклад за съответствие по всички части, подобряване на 

надежността на водоснабдяването на съответните обекти, както и надежността на 

водоподаването, намаляне броя на авариите, подобряване на водоснабдяването и 

водоподаването и др. Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от 

участника на следните етапи: Етап I: Подготовка и предпроектни проучвателни дейности, 

включва: Сключване на договор, предмет на обществената поръчка и предаване на 

необходимите изходни данни с двустранен протокол, съставен и подписан от 

представители на двете страни по договора; Верификация на изходните данни; 

Извършване на предварителни инвестиционни проучвания; извършване на подробно 

геодезическо заснемане на трасетата на водопроводите и канализационните мрежи, като 

се изготвят замервания на точки през 20 м. и на характерни чупки; Изготвяне на 

геоложки доклад/изследване за обект 1 като се включва и теренно геоложко изследване; 
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Извършване на оглед и замервания на съществуващата водоснабдителна мрежа; 

Извършване на детайлно проучване на съществуващи паралелни мрежи на техническата 

инфраструктура; Изготвяне на подробен трасировъчен чертеж, координатен регистър и 

подложка за проектиране. Етап II: Същинско проектиране: Изготвяне на инвестицонен 

работен проект по всички части - графични и текстови части във фаза работен проект, 

включва: изготвяне на проектна Част "Геодезия", Изготвяне на проектна част 

„водоснабдяване – технологична“ за дейност 3 (обект 3) се включва и част 

„Канализация“, Изготвяне на проектна част „Конструктивна на ВиК съоръженията“, 

Изготвяне на част „ Инеженерна геология и хидрология“, изготвяне на проектна част 

„Пътна“- възстановяване на пътната настилка, Изготвяне на част „ВОБД“, Изготвяне на 

Част: „ПБ“, изготвяне на част „ПБЗ“, Изготвяне на Част: „ПУСО“, изготвяне на обща 

обяснителна записка (допълнителна услуга предлагана от участника); изготвяне на 

проектна Изготвяне на част „Сметна документация“ (обощени количествено- стойностни 

сметки); контрол по качеството и съгласуваността на проекта; печат и окомпеклтоване на 

изготвените проекти по всички части. Етап III: Съгласуване на изготвения работен проект 

и издаване на разрешение за строеж: Отстраняване на забележки от страната на органите, 

съгласуващи проекта и одобряващата инстанция; Съгласуване на инвестиционните 

проекти до издаване на разрешение за строеж.  

По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на организация на 

работата на проектантския екип и разпределение на отговорностите и дейностите между 

тях. Разпределението на всяка от конкретните проектантски задачи е детайлно описано в 

приложения график за изпълнение на поръчката: за какво отговаря всеки един от 

ключовите и допълнителните експерти по дейности и под-дейности. Отделно от това 

участникът е представил таблица, съдържаща  задължението на всеки от специалистите, 

съобразно квалификацията му, за коя проектна част ще отговаря. В следваща таблица 

участникът е посочил ролята на всеки от експертите заедно с вменените му отговорности 

и обема на работата, съобразно идентифицираните основни дейности и задачите към тях. 

Участникът е представил структурата на проектантския екип, включващ: Инженер 

(Експерт) „ВиК“ (Ръководител проект); Инженер (Експерт) „ВиК“ 2; Инженер (Експерт) 

„Геодезия“- 1; Инженер (Експерт) „Геодезия“ 2; Инженер (Експерт) „Геология и 

хидрогеология“; Инженер (Експерт) „Пътен инженер “ - проектант по част „Пътна“; 

Допълнителни неключови експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт „ПБ“, Експерт „ПУСО“ и 

Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния процес“. По отделните 

професионални направления участникът е описал задачите и отговорностите не само на 

екипите, но и на всяко от лицата, включени в тях.  

Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност: - Необходими 

информационни ресурси за изпълнение на поръчката (изходни данни за проектиране) - за 

всяка дейност в табличен вид е посочено каква информация и официални документи са 

необходими на проектантите за стартиране на проектирането, както и източника им. - 

Технически ресурси за изпълнение на поръчката: Основното техническо средство за 

изготвяне на проектите е компютърна конфигурация - стационарна или мобилна, ще 

бъдат използвани следните средства, които участникът представя в таблица, съдържаща 

информация за средството и пояснения за него: Специализиран Софтуерен продукт за 

оразмеряване на водопроводни мрежи — Hydra, софтуерен продукт  AutoCAD Civil 3D, 

програма за трансформация на координати BGSTrans 4.2, Advanced ROAD Design, Gaudy 

Project,стандартен офис пакет на  Microsoft. Нормативни и литературни ресурси - 

участникът е изброил кой нормативни актове ще съобразява при изработването на 

проекта.  Необходими срещи с Възложителя и други заинтересовани лица, в това число: с 

представители на експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

- Смолян. 

Oписани са предвижданията за осигуряване на качеството. Участникът е представил 
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посочване на съответни мерки за осигуряване на качество с описание на експертите, 

които са ангажирани с изпълнение на всяка мярка и описание на отделните техни 

задължения, свързани с конкретната мярка. Предвидените мерки са: изготвяне на 

показатели за качество по отделните проектатски задачи и отделните прокетни части, 

разработване на харта на проекта с посочен обхват на общата визия за всяк от частите на 

инвестиционния проект, текущи ежедневни измервания на контрола, работа по система за 

одбрение на исканията за промяна и валидиране на промените от водещия проектант, 

привличане на външен експерт „Технически контрол“ по част Конструктивна.  

Мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които 

се гарантира качествено изпълнение на поръчката, са базирани на План за качеството на 

проектирането, който се основава на Програма за проектиране и План за преглед и 

одобрение на проекта. Мерките по организация на работата на експертния екип за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка се свеждат до: Мобилизиране; 

Делегиране на права и отговорности; Текущи информиране; Активно управление на 

работните процеси; Ефективен контрол; Активна комуникация;Управление на рисковете. 

 Допълнително участникът предлага и следните мерки за отстраняване на неточности по 

време на кандидатстване за финансиране на проекта.  

Следват допълнителни предвиждания за контрола за качество, който ще се упражнява по 

време на изпълнението на договора. 

 За постигане на качеството участникът е заложил основни правила за комуникация по 

изпълнение на договора - работни срещи по изпълнението на Договора: Официални 

срещи между представителите на Възложителя и/или трети страни и Изпълнителя; 

Вътрешни срещи между членовете на екипа. Подробно са представени предвижданията 

за вътрешен контрол, който ще упражнява по време на изпълнението, които са базирани 

на: откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и 

своевременното им отстраняване; редовната проверка и непрекъснатото подобряване на 

ефективността на процесите; повишаване на удовслетвореността на клиентите; прилагане 

на Система за управление на качеството, обхващаща търговската, производствената 

(проектантската дейност) и контролната дейности, всичките организационни единици, 

всичките служители и всичките видове продукти и дейности. Участникът ще изготви 

План за качеството, който ще бъде предоставен на Възложителя и Строителния надзор за 

одобрение и ще покрива основни аспекти; документи по качеството; контролът по 

качеството -  разделен на: входящ контрол; контрол по време на изпълнение на работите; 

контрол от възложителя; контролни тестове; структура за управление на качеството на 

Проекта; управление на документите: контролът на документацията ще бъде извършван 

от контрольор по документацията (ролята се изпълнява от експерт „Координация и 

съгласуване на инвестиционния процес” и ще се отнася до цялата вътрешна и външна 

кореспонденция, документи за снабдяване и доставка, чертежи, технически данни и друга 

документация; управление на записите; отговорност и ангажимент на  

ръководството;насоченост към клиента, политика по качество, цели по качество, 

планиране на системи за управление на качеството, отоговности пълномощия и обмен на 

информация, представител на ръководството; Вътрешен обмен на информация; общи 

положения; пълномощия; отговорности; работна среща; обмен на информация с 

възложителя.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Координацията и 

взаимодействието с Възложителят ще се извършва от ръководителя на екипа и 

допълнително привлечения Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния 

процес”, който от своя страна ще води комуникацията с всички отговорни 

административни органи - РИОСВ Смолян, ВиК Смолян, ЕВН, АПИ и други. Участникът  

е предложил комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко основни 
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направления / форми на комуникация – представени във вид на схема/: Ежедневна устна 

комуникация с Възложителя; Провеждане на периодични срещи с цел информиране на 

планираните действия; Провеждане на срещи по повод представяне на резултати от 

изпълнени етапи; Официална писмена кореспонденция – представяне на документи за 

писмено съгласие от възложителя; Неофициална кореспонденция – постоянни разговори 

за изясняване на желанията и предпочитанията на възложите. 

Разпределението на дейностите между специалистите, отговорностите на всеки член на 

екипа и времето за изпълнението участникът е показал в линейния график, за всеки от 

трите обекта.  

При преглед на предвижданията на участника комисията определя организацията за 

изпълнение на поръчката като подходяща и съответстваща на обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. 

Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническата оферта не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 4. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, комисията 

пристъпи към оценкa на допуснатата оферта по показателя „Организация на персонала” 

(КП) съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка 

на офертата. 

 

 4.1. Определяне на оценката по показателя „Организация на персонала” (КП) 

съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на 

офертата: 
  

Показателят „Организация на персонала” (КП) представлява оценка на разпределението 

на ресурсите и организацията на екипа в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните 

резултати.  

Оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределението 

на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти съгласно планираните  дейности и начин на координация с 

Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. 

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение 

на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати.  

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на проектантския екип, как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на 

екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по дни в 

рамките на цялостното изпълнение на услугата ще бъде предмет на уточнение с участника, 

избран за Изпълнител на етапа след сключване на договора. 

Показателят „Организация на персонала” (КП) се формира по следния начин: 
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Качествен показател „Организация на персонала“ 

Максимален 

брой точки 

– 100 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

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

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

40 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

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

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните 

обстоятелства: 

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

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

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

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) 

и задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

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

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, 

които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще 

доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

60 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

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

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график 

за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от 

следните обстоятелства: 

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

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

80 
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2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) 

и задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

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

от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

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

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график 

за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при възлагане на 

конкретни заявки от страна на Възложителя.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и 

четирите обстоятелства: 

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

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

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

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) 

и задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

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

от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

100 

 

4.2. Резултатите от прилагането на методиката за оценка по показателя 
„Организация на персонала” (КП) са обективирани, както следва: 

Прилагайки разписната от възложителя методология за определяне на  оценката на 

техническите предложения по показател „Организация на персонала” (КП), комисията реши 

офертата на участника „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ООД да получи 100 точки. 
Мотиви: 
Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя и ги надгражда в 4 /четири/ направления, а 

именно: 

 Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, като съображенията за това са следните:  

 В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 

изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата 

нормативна уредба. В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите 

и организация на екипа участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение 
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предмета на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията 

и стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от 

него срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в 

неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до 

безпроблемно изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му 

за организиране на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и 

дейностите между тях, както и взаимовръзката им. Изпълнението на инвестиционния 

проект, както и неговото управление и прилагане, участникът предвижда да изпълни на база 

на реализиране на Изпълнението на инвестиционния проект, както и неговото управление и 

прилагане, участникът предвижда да бъде структурирано в три основни дейности, всяка от 

които се припокрива с обект на инфраструктурна намеса: обект № 1: „Реконстуркция на 

вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци“, Обект № 2:  „Реконстуркция на 

вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово, община Смолян“, Обект № 3:  

„Реконстуркция на водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклийца“, гр. 

Смолян“. Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от участника на 

следните етапи: Етап I: Подготовка и предпроектни проучвателни дейности, включва: 

Сключване на договор, предмет на обществената поръчка и предаване на необходимите 

изходни данни с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на двете 

страни по договора; Верификация на изходните данни; Извършване на предварителни 

инвестиционни проучвания; извършване на подробно геодезическо заснемане на трасетата 

на водопроводите и канализационните мрежи, като се изготвят замервания на точки през 

20 м. и на характерни чупки; Изготвяне на геоложки доклад/изследване за обект 1 като се 

включва и теренно геоложко изследване; Извършване на оглед и замервания на 

съществуващата водоснабдителна мрежа; Извършване на детайлно проучване на 

съществуващи паралелни мрежи на техническата инфраструктура; Изготвяне на подробен 

трасировъчен чертеж, координатен регистър и подложка за проектиране. Етап II: 

Същинско проектиране: Изготвяне на инвестицонен работен проект по всички части - 

графични и текстови части във фаза работен проект, включва: изготвяне на проектна Част 

"Геодезия", Изготвяне на проектна част „водоснабдяване – технологична“ за дейност 3 

(обект 3) се включва и част „Канализация“, Изготвяне на проектна част „Конструктивна 

на ВиК съоръженията“, Изготвяне на част „ Инеженерна геология и хидрология“, изготвяне 

на проектна част „Пътна“- възстановяване на пътната настилка, Изготвяне на част 

„ВОБД“, Изготвяне на Част: „ПБ“, изготвяне на част „ПБЗ“, Изготвяне на Част: 

„ПУСО“, изготвяне на обща обяснителна записка (допълнителна услуга предлагана от 

участника); изготвяне на проектна Изготвяне на част „Сметна документация“ (обощени 

количествено- стойностни сметки); контрол по качеството и съгласуваността на проекта; 

печат и окомпеклтоване на изготвените проекти по всички части. Етап III: Съгласуване на 

изготвения работен проект и издаване на разрешение за строеж: Отстраняване на 

забележки от страната на органите, съгласуващи проекта и одобряващата инстанция; 

Съгласуване на инвестиционните проекти до издаване на разрешение за строеж. 

По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на организация на 

работата на проектантския екип и разпределение на отговорностите и дейностите между 

тях. Разпределението на всяка от конкретните проектантски задачи е детайлно описано в 

приложения график за изпълнение на поръчката: за какво отговаря всеки един от ключовите 

и допълнителните експерти по дейности и под-дейности. Отделно от това участникът е 

представил таблица, съдържаща  задължението на всеки от специалистите, съобразно 

квалификацията му, за коя проектна част ще отговаря, като е направил разпределение на 

отговорните експерти на ключови и неключови, ясно е разграничил различните експерти 

който са с еднаква специалност за коя точно проектна част ще отоговарят, така например: 

за експерт ''ВиК'', тъй като участникът оредивжда да анагжира двамата такива експерти 

в изпълнението на поръчката, е описал кой от двамата ВиК експерти за коя част ще 
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отоговаря, така на стр. 23 от Предложението за изпълнение на портъчката на участника 

се съдържа информация, че един експерт ВиК ще отоговаря за проектна част 

«Водоснабдяване – технологична», а другия от експертите ВиК ще отоговаря за проектна 

част «Канализяация « за обект «Реконструкция на водоснабдителен и канализационен 

участък за ул. «Беклийца», гр. Смолян. В следваща таблица участникът е посочил ролята на 

всеки от експертите заедно с вменените му отговорности и обема на работата, съобразно 

идентифицираните основни дейности и задачите към тях. Участникът е представил 

структурата на проектантския екип, включващ: Инженер (Експерт) „ВиК“ (Ръководител 

проект); Инженер (Експерт) „ВиК“ – 2( втори); Инженер (Експерт) „Геодезия“ 1 и 

Инженер (Експерт) „Геодезия“ 2; Инженер (Експерт) „Геология и хидрогеология“; Инженер 

(Експерт) „Пътен инженер “ - проектант по част „Пътна“; Допълнителни неключови: 

експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт „ПБ“, Експерт „ПУСО“, Експерт « Координация и 

съгласуване на инвестициония процес». По отделните професионални направления 

участникът е описал задачите и отговорностите не само на екипите, но и на всяко от 

лицата, включени в тях. Така например от информацията съдържаща се на стр. 24 от 

техническото предложение на участника ясно се разграничава ролята в изпълнението на 

поръчката за двамата експерти по част «геодезия»- експерт геодезия 1- ще отоговаря за 

обект 1,а геодезист – ескперт 2 ще отговаря за обекти 2 и 3.  

 Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност: - Необходими 

информационни ресурси за изпълнение на поръчката (изходни данни за проектиране) - за 

всяка дейност в табличен вид е посочено каква информация и официални документи са 

необходими на проектантите за стартиране на проектирането, както и източника им.  

Технически ресурси за изпълнение на поръчката: Основното техническо средство за 

изготвяне на проектите е компютърна конфигурация - стационарна или мобилна, ще бъдат 

използвани следните средства, които участникът представя в таблица, съдържаща 

информация за средството и пояснения за него: Специализиран Софтуерен продукт за 

оразмеряване на водопроводни мрежи — Hydra, софтуерен продукт  AutoCAD Civil 3D, 

програма за трансформация на координати BGSTrans 4.2, Advanced ROAD Design, Gaudy 

Project,стандартен офис пакет на  Microsoft. Нормативни и литературни ресурси - 

участникът е изброил кой нормативни актове ще съобразява при изработването на проекта.  

Необходими срещи с Възложителя и други заинтересовани лица, в това число: с 

представители на експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - 

Смолян. 

 Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Координацията и 

взаимодействието с Възложителят ще се извършва от ръководителя на екипа и 

допълнително привлечения Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния процес”, 

който от своя страна ще води комуникацията с всички отговорни административни органи - 

РИОСВ Смолян, ВиК Смолян, ЕВН, АПИ и други. Участникът  е предложил комуникацията с 

Възложителя да се осъществява по няколко основни направления / форми на комуникация – 

представени във вид на схема/: Ежедневна устна комуникация с Възложителя; Провеждане 

на периодични срещи с цел информиране на планираните действия; Провеждане на срещи по 

повод представяне на резултати от изпълнени етапи; Официална писмена кореспонденция – 

представяне на документи за писмено съгласие от възложителя; Неофициална 

кореспонденция – постоянни разговори за изясняване на желанията и предпочитанията на 

възложите. Разпределението на дейностите между специалистите, отговорностите на 

всеки член на екипа и времето за изпълнението участникът е показал в линейния график. 

 Въз основа на изложеното комисията счита, че предложената от участника 

организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, а именно:  
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- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

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

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

 Предложената от участника организация на персонала надгражда минималните 

изисквания на Възложителя във всички 4 /четири/ направления, като съображенията за това 

са следните: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати), като съображенията за това са 

следните: Изпълнението на поръчката е декомпозирано на етапи, дейности, задачи и 

действия по изпълнениетото, в рамките на което учасникът е представил предвижданията 

си за начин на организация на работата на проектантския екип и разпределение на 

отговорностите и дейностите между тях.Разпределението на всяка от конкретните 

проектантски задачи е детайлно описано в приложения график за изпълнение на поръчката: 

за какво отговаря всеки един от ключовите и допълнителните експерти по дейности и под-

дейности. Отделно от това участникът е представил таблица, съдържаща  задължението 

на всеки от специалистите, съобразно квалификацията му, за коя проектна част ще 

отговаря. В следваща таблица участникът е посочил ролята на всеки от експертите заедно 

с вменените му отговорности и обема на работата, съобразно идентифицираните основни 

дейности и задачите към тях. Участникът е представил структурата на проектантския 

екип, включващ: включващ: Инженер (Експерт) „ВиК“ (Ръководител проект); Инженер 

(Експерт) „ВиК“ 2; Инженер (Експерт) „Геодезия“- 1; Инженер (Експерт) „Геодезия“ 2; 

Инженер (Експерт) „Геология и хидрогеология“; Инженер (Експерт) „Пътен инженер “ - 

проектант по част „Пътна“; Допълнителни неключови експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт 

„ПБ“, Експерт „ПУСО“ и Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния процес“. 

По отделните професионални направления участникът е описал задачите и отговорностите 

не само на екипите, но и на всяко от лицата, включени в тях. 

 Участникът изрично предвижда да прецизира качествено етапите, които се 

предвиждат да са 3 на брой (Етап -1, Етап - II и Етап - III), като се ръководи от утвърдени 

бюджети, които се изясняват в хода на изпълнение на проектните дейности, за всеки от 

трите обекта. Участникът е предложил Методология за изпълнението на проектантската 

задачата, при следната последователност: Задача I. Структуриране на информацията; 

Задача II. Анализ на информацията; Задача III. Проучване, избор и проверка на конкретни 

технически решения; Задача IV. Изработване технически инвестиционен проект; Задача V. 

Съгласуване и одобряване на техническия инвестиционен проект; Задача VI. Прилагане на 

инвестиционния проект. 

 За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти, като съображенията за 

това са следните: По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи 

от изпълнението на поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на 

организация на работата на проектантския екип и разпределение на отговорностите и 

дейностите между тях. Описани са последователността и взаимообвързаността на 

дейностите и задачите, както и разпределение на отговорностите на Експертите. За всяка 

дейност участникът е дефинирал необходимите ресурси за изпълнение на поръчката 

таблично - необходими информационни ресурси за изпълнение на поръчката (изходни данни за 
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проектиране), каква информация и официални документи са необходими на проектантите за 

стартиране на проектирането; технически ресурси за изпълнение на поръчката /основното 

техническо средство за изготвяне на проектите е компютърна конфигурация - стационарна 

или мобилна, всеки от проектантите разполага с лаптоп, като в офиса на изпълнителя са 

налични и стационарни компютърни конфигурации/,  използване на специализирани софтуери 

/ софтуерния продукт HYDRA (фирма Каниско),  AutoCAD Civil 3D, платформа за 

трансформация на координати BGSTrans 4.2, Advanced road design,  Gaudy Project, Microsoft 

Office пакет/; нормативни и литературни ресурси. Показан е броят на ключовите експерти и 

технически персонал необходим за изпълнение на поръчката. Участникът е предвидил 

провеждане на встъпителна среща с представители на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян и Община 

Смолян. 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, като 

съображенията за това са следните: Oписани са предвижданията за осигуряване на 

качеството. Мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката, са базирани на 

План за качеството на проектирането, който се основава на Програма за проектиране и 

План за преглед и одобрение на проекта. Отделно от това участникът е представил 

посочване на съответни мерки за осигуряване на качество с описание на експертите, които 

са ангажирани с изпълнение на всяка мярка и описание на отделните техни задължения, 

свързани с конкретната мярка. При изпълнение на поръчката участникът ще спазва  

йерархична организационна структура на процесите с едно ръководно лице - водещия 

проектант. Всяка дейност и задача се определя с конкретен срок и посочване на отговорно 

лице от ръководителя на проекта (водещия проектант) и за изпълнението й следи експерт 

„Координация и съгласуване на инвестиционния процес“. Основното средство за 

комуникация е телефона. Комуникацията с възложителя се води от експерт Координация и 

съгласуване на инвестиционния процес“. Избраната организация на работа следва 

определената последователност: Верификация на изходните данни; Създаване на 

цифрови модели и основа за разработване на проекта; Съставяне на концепция; Провеждане 

обществено обсъждане (при желание на Възложителя). 

 Предвидените мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора 

са: изготвяне на показатели за качество по отделните проектантски задачи и отделните 

проектни части, разработване на харта на проекта с посочен обхват на общата визия за 

всяка от частите на инвестиционния проект, текущи ежедневни измервания на контрола, 

работа по система за одобрение на исканията и валидиране на промените от водещия 

проектант, привличане на външен експерт „технически контрол“ по част „конструктивна“. 

Допълнително участникът предлага и следните мерки за отстраняване на неточности по 

време на кандидатстване за финансиране на проекта. Следват допълнителни предвиждания 

за контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. 

Съгласно процедурните правила ще се състави таблица с показателите за качество и 

контролни списъци за качеството, които ще се раздадат на всеки от членовете на 

проектантския екип преди старта на изпълнение на поръчката. Експерт « координация и 

съгалсуване на инвестиционния процес' ще следи за следи за качестовото на продуктакато 

осигурява съответстие между предложенията налични в техническото преложение на 

участника или реално изпълнение на прокетирането.За постигане на качеството 

участникът е заложил основен принцип – превенция вместо инспекция. Описанието 

направено от участника на процеса на управление на изпълнението на догоовра за възлагане 

на обществена поръчка, включва – пряка зависимост между контролиране спазването на 

времето за завършване и продължителност на всяка задача и добре организирана 

комуникация по изпълнение на договора съптношенеито ще се балансира чрез провеждане на  

работни срещи по изпълнението на Договора. Видовете срещи които участникът предижда 

да се проведат се разделят най- общно на:  Официални срещи между представителите на 
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Възложителя и/или трети страни и Изпълнителя; Вътрешни срещи между членовете на 

екипа. Подробно са представени предвижданията за вътрешен контрол, който ще 

упражнява по време на изпълнението, които са базирани на: откриването и 

предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното 

им отстраняване; редовната проверка и непрекъснатото подобряване на ефективността на 

процесите; повишване на удовлетвореността на клиентите; прилагане на Система за 

управление на качеството, обхващаща търговската,производствената (проектантската 

дейност) и контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и 

всичките видове продукти и дейности. Участникът ще изготви План за качеството, който 

ще бъде предоставен на Възложителя и Строителния надзор за одобрение и ще покрива 

основни аспекти; документи по качеството; - контролът по качеството -  разделен на: 

входящ контрол; контрол по време на изпълнение на работите; контрол от възложителя; 

контролни тестове; структура за управление на качеството на Проекта; управление на 

документите: контролът на документацията ще бъде извършван от контрольор по 

документацията (ролята се изпълнява от експерт „Координация и съгласуване на 

инвестиционния процес” и ще се отнася до цялата вътрешна и външна кореспонденция, 

документи за снабдяване и доставка, чертежи, технически данни и друга документация; 

управление на записите; отговорност и ангажимент на  ръководството; анагажимент на 

ръководството; насоченост към клиента, политика по качество, цели по качество, 

планиране на системи за управление на качеството, отоговорности пълномощия и обмен на 

информация, представтител на ръководството; Вътрешен обмен на информация; общи 

положения; пълномощия; отговорности; работна среща; обмен на информация с 

възложителя. При анализ комисията квалифицира предложените мерки като ефективни и 

ефикасни, като прилагането им в тяхната съвкуност създава предпоставки за постигане на 

качество на изпълнението съгласно изискванията на възложителя. 

 Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, 

които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще 

доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, като съображенията за 

това са следните: Участникът посочва като други дейности, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, изготвяне и на допълнителна проектна – част “ВОБД''. 

Техническото предложение на участника е обосновано, обяснена е  приложимостта и 

полезността на предложената допълнителна дейност при изпълнението на поръчката. 

 Въз основа на изложеното комисията счита, че предложената от участника 

организация на персонала надгражда минималните изисквания на Възложителя, като са 

налице следните 4 /четири/ обстоятелства: 

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

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

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

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

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

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които 

са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

 Ето защо, участникът получава 100  точки по настоящия показател. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  
 

 

Р Е Ш И : 
 

 

1. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска участника - „БИ ЕНД ДЖЕЙ 

ГРУП“ ООД, до отваряне на ценовото му предложение. 

 

II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 12.10.2016 г. от 

11:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда 

на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участникът 

да бъдат уведомен своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо 

датата, часа и мястото на отварянето 

 

Настоящият протокол е технически съставен на  05.10.2016 г. 

 
Комисия в състав: 

 

Председател 
и член: 

 

арх. Мирослава Шамаранова /подпис/* 

 

 

 

Членове 
инж. Васка Караджова /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

Розета Буйкова /подпис/* Любомир Равелов /подпис/* 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 27.10.2016 г.  Утвърдил: 
гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и печат, 

заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

 
 


