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П Р О Т О К О Л  № 2 
 на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП  

и чл.56 ал.1-3 и чл.57 ал.2 от ППЗОП 
 

съставен на основание дейността на комисия, назначена със Заповеди № № ОП-
16/11.05.2017 г. и ОП-34/12.07.2017г. на Кмета на община Смолян, за да разгледа, оцени и 
класира постъпилите оферти за участие в процедура за избор на изпълнител чрез публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на 
улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции: 
1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ 
„д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян; 
2.  Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от 
Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян; 
3.  Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, 
гр.Смолян ”; 
4.  Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, 
гр.Смолян“; 
5.  Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, 
гр.Смолян“; 
6.  Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, 
гр.Смолян“. 
Процедурата е открита с Решение № 2 от 05.04.2017 г., уникален номер в Регистъра на 
обществени поръчки 00092-2017-0002 
 

На 09.08.2017 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343 на административната сграда 
на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12, в изпълнение на Заповеди 
№ № ОП-16/11.05.2017 г. и ОП-34/12.07.2017г. на Кмета на община Смолян се събра  
комисия в състав: 

Председател:  
1.инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян и 

ръководител на проекта. 
Членове: 

 2.инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община 
Смолян и координатор СМР 1 по проекта. 
 3.инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община 
Смолян и координатор СМР 2 по проекта. 

4.Сузана Замфирова Хаджийска – гл. експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян 
и счетоводител по проекта. 

5. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки. 
За да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на офертите на 

участниците в горепосочената обществена поръчка. 
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На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи 
документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участниците в настоящата обществена поръчка, 
предвид което изиска допълнително представяне на документи от следните участници: 

1. „ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД; 
2. „ИНФРАСТРОЙ” ЕАД; 
3. „БАКС 99” АД; 
4. „БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА” АД; 
5. „АГРОМАХ” ЕООД; 
6. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД; 
7. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД. 

I. Предвид изложеното в Протокол № 1 на комисията, същата следва да разгледа 
допълнителните документи, депозирани от участниците съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и 
указанията, обективирани в протокола.  

  В законоустановения срок в деловодството на Община Смолян са постъпили 
допълнителни документи от участниците в процедурата, както следва: 
№ по 
ред 

Участник Входящ номер на писмо с 
допълн.документи 

1. „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД ДЛ009696 от 27.07.2017 г. 
2. „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД ДЛ009696 от 02.08.2017 г. 
3. „БАКС 99” АД ДЛ009696 от 27.07.2017 г. 
4. „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД ДЛ009696 от 26.07.2017 г. 
5. „АГРОМАХ“ ЕООД  ДЛ009696 от 31.07.2017 г. 
6. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД ДЛ009696 от 28.07.2017 г. 
7. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ДЛ009696 от 31.07.2017 г. 

I. ПРОВЕРКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
В изпълнение на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори постъпилите писма от 
участниците и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, по реда на постъпване на офертите за участие в процедурата, при 
което установи следното: 
 
1.Оферта  № 1  подадена от  „ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД за участие по обособена позиция № 
2 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнен ЕЕДОП    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 1, подадена от   „ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД 
до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника. 
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2. Оферта № 3 подадена от  „ИНФРАСТРОЙ” ЕАД за участие по обособена позиция № 
5 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнен ЕЕДОП    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 3, подадена от „ИНФРАСТРОЙ” ЕАД 
до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника. 
 
3. Оферта №  4  подадена от  „БАКС 99” АД, за участие по обособена позиция № 5 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнен ЕЕДОП    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 4, подадена от  „БАКС 99” АД до 
разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника. 

 
4. Оферта № 6 подадена от „БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА” АД за участие по обособена 
позиция  № 2 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнен ЕЕДОП    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 6, подадена от „БКС – ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА” АД до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на 
участника. 
 
5. Оферта  № 8 подадена от „АГРОМАХ” ЕООД за участие по обособена позиция № 5 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнен ЕЕДОП    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 8, подадена от „АГРОМАХ” ЕООД до 
разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника. 
 
6. Оферта  № 11 подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД за участие по 
обособена позиция  № 2 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнени ЕЕДОП-и    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 11, подадена от 
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се 
в офертата на участника. 
 
7. Оферта № 12 подадена от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, за участие по обособена 
позиция  № 3 
В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от 
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получаване на протокол №1, отразяващ работата на комисията в първия етап от 
процедурата, участникът  е представил: 
1.Kоректно попълнен ЕЕДОП    
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 12, подадена от  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” 
АД до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника. 
 
Комисията реши единодушно до етап разглеждане на предложенията за изпълнение на 
поръчката,  да бъдат допуснати следните оферти: 

 
№ по 
ред Участник вх. № на офертата, дата, час 

1. „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 10:38 ч. 
2. „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД ДЛ009696/10.05.2017 г.,11:43 ч. 
3. „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД ДЛ009696/10.05.2017 г., 11:48 ч. 
4. „БАКС 99“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 13:00 ч. 
5. „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД ДЛ009696/10.05.2017 г., 15:05 ч. 
6. „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 15:09 ч. 
7. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 15:18 ч. 
8. „АГРОМАХ“ ЕООД ДЛ009696/10.05.2017 г., 15:19 ч. 
9. „ИСА 2000“ ЕООД ДЛ009696/10.05.2017 г., 16:13 ч. 
10. „ПИ ЕС АЙ“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 16:14 ч. 
11. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 16:33 ч. 
12. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ДЛ009696/10.05.2017 г., 16:34 ч. 
13. „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД ДЛ009696/10.05.2017 г., 16:38 ч. 

 
Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените 
оферти за участие в обществената поръчка по обособени позиции. 
 
ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 
УЧАСТНИЦИ 
Комисията продължи работата си по разглеждане на предложенията за изпълнение на 
поръчката на участниците в процедурата за избор на изпълнител в обществена поръчка с 
предмет: Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на 
град Смолян по обособени позиции: 
1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ 
„д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян; 
2.  Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от 
Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян; 
3.  Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, 
гр.Смолян ”; 
4.  Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, 
гр.Смолян“; 
5.  Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, 
гр.Смолян“; 
6.  Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, 
гр.Смолян“. 
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Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията проверява дали същите 
са подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за 
участие в процедурата и техническата спецификация. 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото 
предложение на участниците достигнали до този етап от процедурата и тяхното 
съответствие с поставените от възложителя изисквания  от  утвърдената от Възложителя 
документация за участие в процедурата  по обособени позиции както следва:  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
Оферта № 5 „Мурджев-Транс“ ЕООД  
Кратко описание на техническото предложение на участникът:  
Участникът е изложил на кратко съществуващото положение на обекта предмет на 
поръчката по обособена позиция № 1. Описал е плана за временна организация на 
движението, в случай  че бъде избран за изпълнител, като се е позовал на приложимата 
нормативна уредба. Налице е описание на видовете работи, за изпълнение на предмета на 
поръчката: описано е какво следва да бъде изпълнено.  Изброени са основните изисквания 
за изпълнение на строителството. Процеса по изпълнение на строителството включва 
следните етапи: подготовка и организация на строителната площадка. Временно 
строителство; демонтажни работи и настилки;, изпълнение на инсталации, монтаж на 
технологично оборудване  и търбопроводи; изпълнение на конструкции; изпълнение на 
хидроизолация; пътни настилки; довършителни работи; премахване на временното 
строителство. Дейностите включени в отделните етапи са изложени на кратко. Описан е 
инженерно техническия състав, с който разполага участникът. Изброено е техническото 
оборудване. В няколко изречения е описана спецификацията на материалите, които ще 
бъдат използвани по време на строителството. Накратко са описани мерки за безопасност 
на труда и пожарна  безопасност, както и мерки за опазване на околната среда. Участникът 
е декларирал срок за изпълнение на предмета на поръчката от 120 календарни дни 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника  съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №5, подадена  от „Мурджев-
Транс“ ЕООД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
Оферта  № 1, подадена от „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участникът:  
Участникът предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката от 120 календарни дни. 
Участникът е описал съществуващото положение на обекта включен в предмета на 
поръчката, като са  изложени видовете работи, които ще бъдат извършени. Участникът е 
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разписал нормативните изисквания за изпълнение на строителството. Описани са мерките 
за опазване на околната среда, които ще бъдат спазени в хода на изпълнение на предмета на 
поръчката, като участникът се позовава на прилаганите от дружеството системи за 
управление на качеството и за опазване на околната среда. Участникът е представил план за 
прилагане на допълнителни мерки за опазване на околната среда, като е посочил 
проявлението от прилагането им и очакваните резултати. 
Участникът е предвидил изпълнението на дейности, които да гарантират безопасност на 
труда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, като декларира 
спазване на методическите указания по програма „Региони в растеж 2014-2020“. Предвидил 
е изготвяне на ежемесечни доклади за напредъка по изпълнение на проекта.  
Процеса по изпълнение на строителството условно е разделен на следните етапи:  
Организационен етап 1 –подготвителни работи и временно строителство, обезопасителни  
мероприятия 
Организационен етап  2- изпълнение на строително монтажните работи 
Организационен етап 3 - изпълнение  на поставените цели по отношение на организационен 
етап 
Предвидени са дейности по осъществяване на контрол спрямо влаганите в строителството 
материали в т.ч.  входящ, текущ и краен контрол. Участникът е декларирал че разполага с 
необходимите за изпълнение на предмета на поръчката   човешки ресурси. Изброени са 
необходимите техника и механизация за изпълнение на строителните работи. Разписан е 
процеса по закупуване на необходимите строителни материали. Посочени са отговорните 
лица за изпълнение на предмета на поръчката, като е разписано как ще бъдат 
осъществявани координационните дейности между участниците в строителния процес. 
Описана е технологията за изпълнение на основните строителни работи, необходимите за 
изпълнението им материали, техника и механизация. Посочени са техническите 
спецификации, на които ще отговаря влаганите материали.  Описана е последователността 
в която ще бъдат изпълнявани отделните смр-та , както и съдържанието на линейния 
график. 
Участникът е разгледал потенциалните рискове, настъпването, на които би оказало 
въздействие върху качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката, като са 
предвидени мерки за недопускане настъпването на рисковете и мерки за предотвратяване 
на вредните последици, в случай че  същите   се проявят. Представени са   линеен 
календарен график и  диаграма на работната ръка.  
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №1, подадена  от „ТРЕЙС 
ЯМБОЛ“ АД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
Оферта № 6, подадена от „БКС - Горна Оряховица“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът е изложил стратегията си за изпълнение на предмета на поръчката, като най –
напред е описал съществуващото положение на обекта  по обособена позиция № 2. 
Детайлно са описани дейностите, които ще бъдат изпълнени от участника за реализиране на 
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предмета на поръчката. Декларира влагане на качествени материали , както и наличието на 
разработена от дружеството план организация за изпълнение на предмета на поръчката.  
Участникът се позовава на опита на дружеството и разполагаемите ресурси за качествено и 
срочно изпълнение на строителството. Изпълнението на  предмета на поръчката условно е 
разделено на следните етапи: подготвителен етап, строително монтажни работи,  дейности 
по предаване на обекта,  гаранционно поддържане. Описани са отделните дейности и 
поддейности включени във всеки един етап, като е посочено времето за изпълнението им. 
Подробно и в детайли е изложено съдържанието на всички видове работи по изпълнение на 
предмета на поръчката, в т.ч. дейности по изготвяне на екзекутивна документация,  
дейности по установяване на годността и приемане на строежа. Разписани са дейности по 
комуникация между екипа на участника, в случай че същия бъде избран за изпълнител и 
екипа на възложителя, проектантите и строителния надзор. Изброени са правата и 
задълженията на участниците в строителния процес и основните принципи за комуникация. 
Предвидени са следните дейности за изпълнение на предмета на поръчката, наименовани от 
участникът задачи: първа среща за старта на изпълнение на строителството,  представяне на 
съответните образци за изпълнение на строителството изготвяни от изпълнителя,  работни 
срещи по време на строителството /ежеседмични/ , подготовка на документите за 
докладване на изпълнението на строителството, съставяне на актове по време на 
строителството,  реализация на основните дейности, измерване на извършените смр-та, 
документални верификации, подготовка на документите за предаване на обекта. Описани са 
дейности по осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг на  дейностите по 
изпълнение на предмета на поръчката. Разписани са задълженията и отговорностите на 
членовете на инженерно техническия екип ангажиран с изпълнението на предмета на 
поръчката, като е посочено лицето контролиращо всеки един от тях. Посочени са 
отговорните лица  за изпълнението на отделните задачи, като са посочени конкретните им 
задължения. Предвидени са дейности по осъществяване на контрол на качеството на 
материалите, които ще бъдат влагани в хода на изпълнение на строителството. Описани са 
стандартите за качество, на които ще отговарят отделните видове работи включени в 
изпълнението на предмета на поръчката. Разписани са задълженията на експертите, по 
осъществяване на дейностите по контрол на качеството на влаганите в строителството 
материали. Описани са документите, които ще бъдат съставяни по време на изпълнението 
на предмета на поръчката. Описани са правата и задълженията  на експертите в хода на 
изпълнение на дейностите  по осигуряване на контрола на качеството на изпълняваните 
смр-та, както и дейностите по приемането на отделните смр-та.  Предвидени са контролни 
дейности за всеки един етап от изпълнение на строителството.  Участникът е 
идентифицирал потенциалните рискове, настъпването, на които би оказало влияние върху 
изпълнението на строителния процес. Описан е процеса по управление на  рисковете ,които 
ще бъде приложен от участника. Разписани са аспектите на проявление и влияние на 
отделните рискове, мерките за недопускане на рисковете, мерки за въздействие  и 
ограничаване на въздействието им, както и отговорните лица. Детайлно е разписана 
технологичната последователност за изпълнение на отделните смр-та. Като отделните 
дейности условно са разделени както следва: подготвителни работи,  смр по време на 
основното строителство –описани се отделните дейности и тяхното изпълнение. Описан е 
срока за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката,  както и  броя 
човеко дни необходими за изпълнението им. Описани са  техническото оборудване и 
човешкия ресурс които ще бъдат използвани за изпълнение на предмета на поръчката. 
Изброена е приложимата нормативна уредба. Участникът е направил оценка на въздействие 
на строителния процес върху  живота в населеното място и околната среда. 
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Идентифицирани са затрудненията, които могат да възникнат за живущите в населеното 
място, като са описани мерките дейностите, които ще бъдат предприети от участника за 
намаляването им.  Участникът е разписал мерките, които ще предприеме за опазване на 
околната среда по време на изпълнение на строителството. Предвидени са дейности по 
управление на отпадъците, както и мерки за намаляване на шума. Налице е разработена 
програма за опазване на околната среда по време на строителството, като са посочени 
отговорните за изпълнение на предвидените мерки лица. Представени са диаграма на 
работната ръка и линеен график за изпълнение на строителния процес. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
 Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №6, подадена  от „БКС - Горна 
Оряховица“ АД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
Оферта №9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 38 календарни дни.  
Участникът е изложил на кратко опита си в изпълнение на сходни с предмета на поръчката 
обекти. Декларира наличие на експертен инженерно технически екип. Описан е обекта на 
поръчката и съществуващото положение. Описал е организацията на работа и 
последователността на дейностите по изпълнение на строителството.  Процеса по 
изпълнение на строителството е разделен на следните етапи: Етап 1- въвеждане  и 
поддържане на интегрирана  система на  управление, в т.ч. мерки за здравословни и 
безопасни условия на труд, като са описани прилаганите от дружеството мерки и методи за 
управление на процеса., включително  и мерки за пожарна безопасност и мерки за 
безопасност в хода на изпълнение на смр със специфични рискове. Идентифицирани са 
видовете смр и места на изпълнението им, които съдържат предпоставки за опасност, като 
са описани  превантивните мерки , които ще бъдат предприети от участника. Предвидени са 
мерки и изисквания към строителните машини с цел  създаване на здравословни и 
безопасни условия на труд на лицата работещи на строителната площадка. Участникът е 
разписал действия и реакции, в случай че   на повреда на строителната техника и 
механизация. Предвидено е участникът да назначи лице , което да следи и отговаря за 
спазването на разработените от участника безопасни условия на труд и  за технологичната 
изправност на машините. Участникът е разписал прилаганите от дружеството мерки за 
осигуряване на контрол на качеството на изпълнението на строителните работи, като са 
посочени задълженията и отговорностите на лицата ангажирани с процеса. Разписана е 
цялостната  политика на дружеството в т.ч. и процесите за осигуряване на 
удоволетвореност на  клиента.Oписана е цялостната процедура по закупуване, доставка и 
контрол на качеството на материалите, които ще бъдат вложени в строителството. 
Предвидени са адекватни коригиращи действия от страна на екипа на участникът в случай 
че се установи некачествен и/или негоден строителен продукт. Предвидени са мерки за 
опазване на околната среда, в т.ч. мерки за опазване на почвата и мерки съгласно закона за 
управление на отпадъците. Описани са прилаганите от дружеството системи и стандарти  за 
опазване на околната среда и произтичащите от тях принципи за работа. Участникът е 
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предвидил прилагане на съвременни строителни методи и технологии, както и влагането на 
материали надграждащи утвърдените технически спецификации и изисквания. 
Етап 2-подготвителни действия и мобилизация  
Разписани са дейностите по подготовката на строителната площадка за започване на 
строителството, в т.ч. дейностите по временно строителство и мобилизация на персонала, 
мероприятия по временна организация на движението и съгласувателни процедури. 
Етап 3-строително монтажни работи. 
Описани са основните изисквания за изпълнение на строителството, включително 
процедурите по съгласуване и  отлагане на местоположението на съществуващите 
подземни комуникации с  експлоатационните дружества. Описана е технологията за 
изпълнение на земните работи , като е предвидено изпълнението им да се съгласува с 
органите на КАТ  и общинската администрация. Предвидено е създаване на съотносима 
времена организация на движението и документиране на изпълнените смр. 
Етап 4 –предаване на строежа на възложителя с акт образец 15 –предвидено е съставяне на 
необходимите документи и уведомяване на  участниците в процеса. 
Етап 4 – гаранционно обслужване.  
В отделен раздел е описана  последователността и технологичната  обоснованост на 
дейностите по изпълнение на предмета на поръчката. Разписани са отделните дейности , 
като е посочена времевата им продължителност и необходимите ресурси за изпълнението 
им. Детайлно и подробно са описани  процеса и технологията за изпълнение на отделните 
строително монтажни дейности. 
Участникът е разписал как ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите между  
участниците в строителния процес. Детайлно са посочени задълженията и отговорностите 
на членовете на инженерно техническия екип, който  ще бъде ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката. Разписани са  методите и средствата за комуникация между 
заангажираните лица, както и методите за контрол и мониторинг, които ще бъдат 
прилагани от  участника, в случай че същия бъде избран за изпълнител. Предвидена е 
стратегия за управление на комуникационния поток, както е посочено как ще бъде 
осъществявана комуникацията между всички заинтересовани страни, в т.ч. и дейности по 
документиране на процеса.   За всяка от  строително монтажните дейности са посочени 
ангажираните лица, техните задължения и отговорности. За всяка от дейностите е описана 
техниката и механизация, която ще бъде използвана. Представен е график за доставка на 
материалите.  Участникът е разгледал потенциалните рискове, настъпването, на които би 
оказало въздействие върху качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката, 
като са предвидени мерки за недопускане настъпването на рисковете и мерки за 
предотвратяване на вредните последици, в случай че  същите   се проявят. Представен е 
линеен календарен график, диаграма на работната ръка и  график за разпределение на 
работната ръка по СМР.  
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №9, подадена  от „ИСА 2000“ ЕООД, 
да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с 
утвърдената от възложителя методика за оценка. 
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Оферта  № 11, подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката от 120 календарни дни. 
Участникът е описал съществуващото положение, на обекта предмет на поръчката. 
Изброени  са видовете работи, които ще бъдат изпълнени,  в случай че участникът  бъде 
избран за изпълнител. Технологичната последователност  за  изпълнение на строителния 
процес е разделена на следните етапи;  
Етап 1-етап на иницииране 
Етап 2- етап на планиране 
Етап 3- етап на изпълнение 
Етап 4- етап на приключване 
Етап 5- етап на гаранционно поддържане 
Накратко са разписани  задачите, включени в предмета на  отделните етапи, на които 
условно е разделен процеса по изпълнение на смр. 
На кратко са разписани дейностите по осъществяване на контрол на качеството на 
материалите, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. 
Предвидено е на възложителя да бъде предоставен безпрепятстван контрол върху процеса 
на изпълнение на поръчката, но не са разписани конкретни методи и средства за 
комуникация, не са посочени и отговорните лица. Участникът декларира, че ще прилага 
интегрирана система за управление , но какво се включва в същата е разписано схематично 
и накратко.  
В раздел  описание на видовете СМР и  тяхната последователност на изпълнение от 
техническото си предложение участникът е  преповторил количествената сметка от 
техническата спецификация към утвърдената  документация за обществена поръчка, 
описани са  принципните технологии за изпълнение на отделните смр-та, като същите не са 
обвързани с  спецификата и конкретиката на обекта на поръчката.  
Направено е описание на видовете СМР според линейния график, като са посочени 
необходимите човешки ресурси, човеко дни, техника и механизация за изпълнението им. 
Представени са линеен календарен график и  диаграма на работната ръка. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
 Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №11, подадена  от 
„ПЪТСТРОЙИНЖИНЕРИНГ“ АД, да бъде допусната до етап оценка на техническото 
предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 
Оферта №12, подадена от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 120 календарни дни. 
Участникът е описал  съществуващото положение  и особеностите на обекта предмет на 
поръчката. Описани са отделните видове работи по части, които ще бъдат изпълнени и 
технологията за изпълнението им.  Участника декларира, че в хода на изпълнение на 
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строителството ще спазва утвърдените стандарти и приложимата нормативна уредба. 
Декларирал е поемане на задължения и отговорности с цел качествено и срочно изпълнение 
на предмета на поръчката. Участникът е описал как ще бъде обезпечен строителния  
процес, като е посочил дейностите по мобилизация и осигуряване на необходимата 
строителна техника за изпълнение на строителството. Предвидени са дейности по  
временно строителство, обособяване на  временни пътища и геодезически замервания. 
Предвидено е осигуряване на охрана на обекта и въвеждане на пропусквателен режим. 
Предвидени са мерки по безопасност и здраве на обекта. Посочена е продължителността за 
изпълнение на отделните видове СМР. Описана е последователността и  
взаимнообвързаността на  отделните видове работи. За изпълнението на всяка отделна 
задача са посочени отговорите лица, като е описана взаимовръзката между тях и 
йерархическата  им подчиненост. 
Предвидени са съотносими към предмета на поръчката дейности по комуникация между 
участниците в строителния процес, като са разписани задълженията и отговорностите на  
отделните лица и документите, с които се отчита изпълнението на строителния процес. 
Описана е технологията за изпълнение на отделните видове работи, като за всяка отделна 
задача са посочени ресурсите, които ще бъдат използвани. 
Предвидени са действия и реакции на участникът в случай на авария с машини използвани 
за строителството или необходимост от ремонт на оборудването. Участникът е изброил 
необходимите материали за изпълнение на всяка една операция. Изложена е подробно и в  
детайли  прилаганата от дружеството система за управление на качеството на влаганите в 
строителството материали. Предвидена е програма за извършване на проверки и контрол. 
Описани са характеристиките на  основните видове материали, които ще бъдат вложени в 
хода на изпълнение на строителството. Участникът е предвидил мерки за организация и 
вътрешен контрол между екипа ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. 
Предвидени са мерки за безопасност и здраве при изпълнението на отделните видове 
работи. 
Предвидени са съотносими към предмета на поръчката мерки  за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на строителството върху живущите и лицата 
посещаващи района около обекта предмет на строителството.  
Предвидени са мерки и средства за опазване на околната среда в т.ч. мерки за намаляване 
на шума, мерки за опазване на почвата и растителността, като е описано как ще бъде 
осъществяван контрол  и мониторинг задълженията и отговорностите на заангажираните 
лица.  
Описани са строителните методи и технологии, които ще бъдат използвани с цел постигане 
на по-добро качество на конкретните строително монтажни работи. 
Представени са   линеен календарен график и  диаграма на работната ръка.  
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №12, подадена  от „ТРЕЙС ГРУП 
ХОЛД“ АД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
 
Оферта № 2, подадена от „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 180 календарни дни. 
Участникът е описал  съществуващото положение  и особеностите на обекта предмет на 
поръчката. Описани са отделните видове работи по части, които ще бъдат изпълнени и 
технологията за изпълнението им. Участникът декларира, че в случай че бъде избран за 
изпълнител ще изпълни предмета на поръчката при спазване на нормите и правилата за 
строителство и поставените от възложителя условия и изисквания. Отделните видове 
работи с разделени на етапи, като всеки етап включва –организационни работи, изпълнение 
на строителството, предаване на изпълнените работи.  
Предвидени са дейности по цялостна организация на  започването на строителния процес, в 
т.ч. изграждане на строителна площадка и  създаване на временна организация на 
движението. Описани са отделните строителни работи, като е посочена тяхната 
последователност и взаимно обусловеност, отделните дейности и задачи. Посочен е срокът 
за изпълнение на всяка отделна дейност/ задача. Описана е технологията за изпълнение на 
всяка една от дейностите, отговорните лица и начините за комуникация, контрол и 
мониторинг. 
Описани са технологичните изисквания, които ще бъдат спазвани в хода на изпълнение на 
строителството. Описани са техническите характеристики на отделните видове материали и 
технологията за влагането им. Описано е необходимото техническо оборудване за 
изпълнение на строителните дейности. Подробно и детайлно са описани отделните 
материали, които ще бъдат вложени в строителството, техническите им характеристики и 
съответствия на приложимите стандарти за качество. Описана е организацията и подхода за 
изпълнение на отделните дейности, използваните методи и похвати.  Участникът е разписал 
правилата и изискванията, които ще бъдат спазвани в хода на изпълнение на 
строителството. Предвидено е създаване на временна организация на движението  в т.ч.  
изграждане на временни съоръжения,  Описани са задълженията и отговорностите на 
ключовите експерти от екипа на участникът, които ще бъдат ангажирани с изпълнението. 
Разписан е реда и начина за осъществяване на контрол. 
Предвидени са средства и начини за комуникация както между членовете включени в екипа 
на участникът, така и с екипа на възложителя. 
Описани са необходимите техника и оборудване за изпълнение на строителството, като е 
посочено как същите ще бъдат използвани. Приложен е график за използване на 
механизацията. 
Участникът е описал прилаганите от дружеството мерки за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. Изброени са потенциалните опасности, които могат да 
възникнат в хода на изпълнение на строителството и мерките за недопускане на негативни 
въздействия. Изброени са видовете инструктажи, които получават работниците и 
служителите на дружеството. 
Предвидени са планове за евакуация в случай на пожари и аварии и природни бедствия. 
Предвидени са средства и методи за осигуряване на пожарна безопасност на обекта. 
Участникът е разгледал възможните опасности, които могат да възникнат на обекта в хода 
на изпълнение на строителството. Опасностите са разделени на : механични опасности,  
опасности свързани с физически фактори при работа на открито,  опасности свързани с 
трудово физиологичните, психологични фактори на работния процес, опасност от 
поражения от ел. ток, опасност от пожар, опасност от пътни произшествия.  
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Описани са мерките за прилагане на безопасни условия на труд при изпълнението на 
отделните строителни дейности. Предвидени са мерки за опазване на околната среда. 
Участникът е посочил необходимите лица за изпълнение на всяка една строителна задача.  
Описани са необходимите технически ресурси и задълженията на отговорните лица за 
изпълнение на отделните видове работи, необходимите материали като са посочени 
необходимите количества и техническите спецификации, на които трябва да отговарят. 
Участникът декларира че  в случай че бъде избран за изпълнител ще спази всички 
изисквания на възложителя и приложимата нормативна уредба. Предвидени са дейности и 
средства за реакция в случай на повреда или отказ на строителна техника и механизация. 
Предвидени са дейности по контрол и мониторинг в хода на изпълнение на строителството, 
като са посочени методите за осъществяване, отговорните лица и техните задължения и 
отговорности. 
Описан е процесът на доставка на материалите, като е показано как ще бъде обезпечаван 
контрола за качеството на същите. Описани са мерките за осигуряване на качеството на 
влаганите в  строителството материали. Предвидени са дейности по осигуряване на 
качеството на изпълняваните строително монтажни работи и гарантиране на изпълнението 
на предмета на поръчката, в т.ч. обезпечаване с машини и съоражения,  изпълнение на смр 
при стриктно спазване на  приложимите норми и изисквания, контрол на изпълнението. 
Предвидени са съотносими към предмета на поръчката мерки  за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на строителството върху живущите и лицата 
посещаващи района около обекта предмет на строителството. Предвидени са мерки и 
средства за опазване на околната среда в т.ч. мерки за намаляване на шума, мерки за 
опазване на почвата и растителността, като е описано как ще бъде осъществяван контрол  и 
мониторинг задълженията и отговорностите на заангажираните лица.  
Описани са ни са строителните методи и технологии, които ще бъдат използвани с цел 
постигане на по-добро качество на конкретните строително монтажни работи. 
Представени са   линеен календарен график и  диаграма на работната ръка.  
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №2, подадена  от „ ЗАПРЯНОВИ-
03“ ООД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с 
утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
Оферта №7, подадена от „Пътища Пловдив“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 180 календарни дни. 
Участникът декларира, че в  случай че бъде избран за изпълнител в хода на строителния 
процес ще спазва изискванията на  възложителя и приложимата нормативна уредба. 
Участникът е описал  съществуващото положение  и особеностите на обекта предмет на 
поръчката.  Съгласно техническото предложение на участникът в изпълнението на 
строителния процес са включени следните дейности: А: дейности по планиране: планиране  
на дейностите и ресурсите необходими за изпълнение на предмета на поръчката, планиране 
и управление на риска, планиране на качеството, планиране на комуникациите, планиране 
на организацията и доставките. Разработване на план за управление на проекта. Б: дейности 
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по изпълнение- подготвителни дейности, други мероприятия преди започване на 
строителството, изпълнение на строителни работи, доставка и монтаж на машини и 
съоръжения. В: контролиране, Г: приключване на строителния процес и предаване на 
обекта. Накратко са разписани  средства и дейности по комуникация между 
заинтересованите страни, като е предвидено активно участие на възложителя и консултант 
по ЗУТ. Накратко е описан подхода на участника по закупуване на материали. Предвидено 
е съставянето и воденето на строителна документация по време на изпълнението на 
предмета на поръчката. Описани са строителните работи, които ще бъдат изпълнени , 
технологията за изпълнението им и тяхната технологична последователност: предвиден е  
комплексен план графи за извършваните смр и линеен план график с диаграмата на ГАНТ.- 
като е описано принципното съдържание на същите и предимствата им. Схематично е 
изложено как ще бъде създадена временна организация на движението.  Описани са 
необходимите хора и техника за изпълнението на отделните задачи. Разписани са 
задълженията на ключовия персонал за изпълнение на предмета на поръчката предложен от 
участникът. Накратко е посочено какви координационни дейности ще бъдат осъществявани 
, но не е описан процеса. Описани са техниката и механизация, с които разполага 
участникът. Изложен е подхода на участникът за доставка на  необходимите строителни 
материали. Накратко без детайли и подробности са описани дейностите включени в 
строителния процес. Предвидени са дейности по осигуряване на безопасни условия на труд 
и  обезпечаване на качеството. Накратко са изложени отделните етапи по изпълнение на 
предмета на поръчката. Участникът предвижда прилагане на мерки за опазване на околната 
среда. Предвидени са мерки за реакция  в случай на повреда на използваната строителна 
техника. Идентифицирани са потенциални опасности, които могат да възникнат в хода на 
строителството и са предвидени методи и средства за противодействие.  Разписани са 
специфични изисквания за безопасност  и здраве по време на строителството. Разписани са 
мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на строително 
ремонтните работи върху кръга от засегнатите лица, Предвидени са дейности по 
осъществяване на контрол на качеството на влаганите в строителството материали. 
Изложени са техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните 
материали. Представен е план график за изпълнение на отделните строително монтажни 
работи. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител  минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №7, подадена  от „Пътища 
Пловдив“ АД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
Оферта №10, подадена от „ПИ ЕС АЙ“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 180 календарни дни. 
Участникът е описал  съществуващото положение  и особеностите на обекта предмет на 
поръчката.  Описани са видовете работи, които ще  бъдат изпълнени, като участникът 
декларира спазване на нормативните изисквания и  изискванията на възложителя съгласно 
техническата спецификация. Описана е технологичната последователност и взаимно 
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обвързаност на дейностите включени в предмета на поръчката. Изброени са дейностите, 
които ще бъдат изпълнени от участника, задълженията и отговорностите му.  
Участникът е предвидил  дейности по организация  за започване на строителството, в т.ч. 
мобилизация на строителна техника и осигуряване на офисни и битови  помещения. 
Предвидени са дейности по геодезически замервания, изграждане на временни пътища , 
складиране на материали. Участникът е предвидил осигуряване на охрана на строителния 
обект и пропусквателен режим. Предвидени са правила за достъп до строителния обект. 
Изброените отделните строително монтажни работи, които ще бъдат изпълнени и тяхната 
времева продължителност. Описани са видовете работи, които ще бъдат изпълнени като е 
разписана цялостната технология по изпълнението им, в т.ч. напарва на изкоп, уплътняване 
на кабели… Предвидени са дейности по предаване на готовия обект на възложителя.. 
Представени са линеен график и диаграма на работната ръка.   Посочени са отговорните за 
изпълнението на отделните дейности лица, като са изложени задълженията и 
отговорностите им. Участникът е описал необходимата техника и механизация за 
изпълнение на предмета на  поръчката.   Изложени са прилаганите от дружество планове за 
действие в случай на повреда на техника, унищожаване на  оборудване, като са предвидени 
контролни действия в хода на използване на строителната техника.  Описани са 
материалите , които ще бъдат вложени в строителството, необходимото време за 
полагането им и подхода на участникът за закупуването им и осъществяването на контрол 
за качеството на влаганите в смр материали. Предвидени са дейности по контрол и вземане 
на проби по време на изпълнението на строителните работи.    
Подробно са описани техническите характеристики на материалите, които ще бъдат 
вложени в строителството. 
Описан е прилагания от дружеството подход за възлагане на задачите. Предвидени са 
начини за осъществяване на комуникация между изпълнителя и възложителя, като са 
посочени задълженията и отговорностите  на лицата членове на изпълнителския екип.  
Изложена е прилаганата от участникът организация за изпълнение на строителния процес. 
Разписани са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
изпълнение на отделните строителни работи. Предложени са мерки за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на строително ремонтните работи върху кръга от 
засегнатите лица., като са разгледани следните аспекти- физически достъп на лица и 
автомобили, замърсяване на околната среда и достъп до комунални услуги. Предвидени са 
конкретни действия , както и осъществяване на контрол и мониторинг на  изпълняваните 
процеси. 
Участникът е предвидил в хода на изпълнение на строителните работи да бъдат прилагани 
иновативни  и нови ефективни строителни методи с цел постигане на по –качествено 
изпълнение на предмета на поръчката. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №10, подадена  от „ПИ ЕС АЙ“ АД, 
да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с 
утвърдената от възложителя методика за оценка. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
Оферта № 3, подадена от „Инфрастрой“  ЕАД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 120 календарни дни. 
Описано е съществуващото положение на обекта предмет на поръчката. Описани са 
отделните видове  дейности, които ще бъдат изпълнени по отделните строителни части. 
Разписани са отделните видове  дейности , които ще бъдат изпълнени и тяхната 
последователност. Предвидено е след откриване на  строителната площадка да бъдат 
изпълнени дейности по временно строителство и мобилизация. Предвидени са временни 
пътища и организация на движението. Строителния процес условно е разделен на три 
етапа: етап 1 –геодезически работи, етап 2- изпълнение на СМР и етап 3 –проверка на 
качеството и количеството изпълнени работи. Изброени са дейностите  включени  във 
всеки един етап.  Описани са основните изисквания , които ще бъдат спазвани от участника 
с  цел гарантиране на строителството. Описани са основните нормативни изисквания към 
строителните материали , които ще бъдат вложени в строителството. Описани са 
строителната техника и механизация, които ще бъдат използвани  в хода на изпълнение на 
предмета на поръчката. Предвидени са контролни дейностите за осигуряване на качеството 
на влаганите материали, както преди започване на строителството, така и по време на 
изпълнението на строителния процес, така и при завършване на строителния процес. 
Предвидено е воденето на дневник за пробите и проверките на материалите. Описани са 
правилата и нормите, които ще бъдат спазвани в хода  на изпълнение на  строителството.  
Разписан е технологичния процес  на изпълнение на отделните видове дейности и тяхната 
хронологична последователност и времева продължителност, като  е описана технологията 
за изпълнение на отделните дейности. Описани са необходимите  лица за изпълнение на 
всяка една от дейностите включени в предмета на поръчката, както и необходимите 
материали, техника и механизация. Налице е план за  доставка на необходимите за 
строителството материали, както е описан цялостния процес по обезпечаването им.  
Предвидени са действия в случай на отказ или повреда на необходимите за реализиране на 
строителството технически средства и механизация. Описани са задълженията и 
отговорностите на членовете на инженерно техническия персонал ангажиран с 
изпълнението на строителството. Разписана е взаимовръзката между отделните участници в 
строителния процес, като е посочена йерархическата подчиненост  между тях. Предвидено 
е комуникацията между отделните страни в строителния процес да се извършва в писмена 
форма. Приложена е диаграма на работната ръка. Описани са мерките /забраните/, които ще 
бъдат прилагани от участникът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на  
труд. Разписани са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на 
строително ремонтните работи върху кръга от засегнатите лица.  Представен е подробен  
линеен календарен график  за изпълнение на отделните строителни дейности. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №3, подадена  от 
„Инфрастрой“ ЕАД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
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Оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 46 календарни дни.  
В уводната част на изложението участникът е направил кратко представяне на дружеството, 
основните методи  и подходи за изпълнение на строителство. Описано е съществуващото 
положение на обекта и дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени по отделните 
строителни части. Процеса по изпълнение на строителството е разделен на следните 
дейности: дейност 1- мобилизационна дейност, дейност 2- строително монтажни работи,  
дейност 3- демобилизация, дейност 4-управление на договора, отчитане и предаване на 
обекта. Описан е инженерно техническия състав ангажиран с изпълнението на предмета на 
поръчката като е преповторени изискванията на възложителя и е декларирано, че лицата 
отговарят на поставените от възложителя условия. Описана е  наличната строителна 
техника и механизация. Предвидени са подготвителни за строителството работи, в т.ч.  
създаване на временна организация на движение и временно строителство за обезпечаване 
на основния строителен процес. Предвидени са дейности по осигуряване на безопасни 
условия на труд и пожарна безопасност. Разписани са строителните работи, които ще бъдат 
изпълнени по отделните части. Разписани са дейностите по приключване на строителството 
и предаване на обекта, като е изброена необходимата техническа документация. 
Предвидени са дейности по изпитване на обекта. Посочена е продължителността на 
отделните смр-та и необходимите ресурси за изпълнението им. Описана е технологията за  
изпълнение на отделните видове строително монтажни работи, обхвата на видовете работи, 
заангажираните човешки ресурси –задълженията и отговорностите им, както и 
материалите, които ще бъдат използвани. 
В отделен раздел е разписан прилагания от участника подход за изпълнение на предмета на 
поръчката, в т.ч. дейностите по обезпечаване на качеството и осъществяване на контрол на 
качеството на доставяните и влаганите в строителството материали. Представена е 
организационната структура на дружеството,  описан е екипа от работници и служители, 
които ще бъде мобилизиран за изпълнението на отделните задачи. Описано е 
разпределението на задълженията и отговорностите между експертите включени в състава 
на инженерно техническия персонал ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката, 
посочена е йерархическата  им подчиненост , методите и средствата  за контрол и 
комуникация. Описани са техническите средства, с които е обезпечен екипа ангажиран с 
изпълнението на предмета на поръчката. Предвидени са дейности по комуникация със 
заинтересованите от строителството  страни. Предвидени са мерки за вътрешен контрол на 
дейностите по обезпечаване на  строителния процес, в  т.ч. контрол за гарантиране на 
качеството на доставките. Изброена е приложимата нормативна уредба. Предвидени са 
мерки за опазване на околната среда. Предвидени са дейности по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, в хода на изпълнение на отделните строителни 
етапи, като е обърнато специално внимание на местата със специфични рискове. 
Предвидени са мерки за недопускане на пожари и аварии и ликвидиране на вредните 
последици, в случай на настъпването им. Описана е техниката и механизацията, които ще 
бъдат използвани по време на строителния процес. Разписани са мерки за намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението на строително ремонтните работи върху кръга от 
засегнатите лица.  Представен е подробен  линеен календарен график  за изпълнение на 
отделните строителни дейности. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
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участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №4, подадена  от „БАКС 99“ АД да 
бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената 
от възложителя методика за оценка. 
 
Оферта № 8, подадена от „АГРОМАХ“ ЕООД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 120 календарни дни. 
Участникът декларира, че в  случай че бъде избран за изпълнител в хода на строителния 
процес ще спазва изискванията на  възложителя и приложимата нормативна уредба. 
Участникът е описал  съществуващото положение  и особеностите на обекта предмет на 
поръчката.  Съгласно техническото предложение на участникът в изпълнението на 
строителния процес са включени следните дейности: А: дейности по планиране: планиране  
на дейностите и ресурсите необходими за изпълнение на предмета на поръчката, планиране 
и управление на риска, планиране на качеството, планиране на комуникациите, планиране 
на организацията и доставките. Разработване на план за управление на проекта. Б: дейности 
по изпълнение- подготвителни дейности, други мероприятия преди започване на 
строителството, изпълнение на строителни работи, доставка и монтаж на машини и 
съоръжения. В: контролиране, Г: приключване на строителния процес и предаване на 
обекта. Накратко са разписани средства и дейности по комуникация между 
заинтересованите страни, като е предвидено активно участие на възложителя и консултант 
по ЗУТ. Накратко е описан подхода на участника по закупуване на материали. Предвидено 
е съставянето и воденето на строителна документация по време на изпълнението на 
предмета на поръчката. Описани са строителните работи, които ще бъдат изпълнени , 
технологията за изпълнението им и тяхната технологична последователност: предвиден е   
линеен план график за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката. 
Схематично е изложено как ще бъде създадена временна организация на движението.  
Описани са необходимите хора и техника за изпълнението на отделните задачи. Разписани 
са задълженията на ключовия персонал за изпълнение на предмета на поръчката предложен 
от участникът. Накратко е посочено какви координационни дейности ще бъдат 
осъществявани, но не е описан процеса. Описани са техниката и механизация, с които 
разполага участникът. Изложен е подхода на участникът за доставка на  необходимите 
строителни материали. Накратко без детайли и подробности са описани дейностите 
включени в строителния процес. Предвидени са дейности по осигуряване на безопасни 
условия на труд и  обезпечаване на качеството. Накратко са изложени отделните етапи по 
изпълнение на предмета на поръчката. Участникът предвижда прилагане на мерки за 
опазване на околната среда. Предвидени са мерки за реакция  в случай на повреда на 
използваната строителна техника. Идентифицирани са потенциалните рискове,  които могат 
да възникнат в хода на строителството и са предвидени методи и средства за 
противодействие и намаляване на негативното въздействие от настъпването им.  Разписани 
са специфични изисквания за безопасност  и здраве по време на строителството. Разписани 
са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на строително 
ремонтните работи върху кръга от засегнатите лица. Предвидени са дейности по 
осъществяване на контрол на качеството на влаганите в строителството материали. 
Изложени са техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните 
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материали. Представен е план график за изпълнение на отделните строително монтажни 
работи. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
 Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №8 , подадена  от 
„АГРОМАХ“ ЕООД, да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
Оферта №13, подадена от „РОДОПА ТРЕЙС “ ЕАД 
Кратко описание на техническото предложение на участника:  
Участникът предлага да изпълни предмета на поръчката за срок от 120 календарни дни. 
Описано е съществуващото положение на обекта предмет на поръчката. Описани са 
отделните видове  дейности, които ще бъдат изпълнени по отделните строителни части. 
Разписани са отделните видове  дейности , които ще бъдат изпълнени и тяхната 
последователност. Предвидено е след откриване на  строителната площадка да бъдат 
изпълнени дейности по временно строителство и мобилизация. Предвидени са временни 
пътища и организация на движението. Строителния процес условно е разделен на слените  
етапи: етап 1 –подготвителни  работи, етап 2- основни работи  и етап 3 –довършителни и 
заключителни работи. Изброени са дейностите  включени  във всеки един етап.  Описани са 
основните изисквания , които ще бъдат спазвани от участника с  цел гарантиране на 
строителството. Описани са основните нормативни изисквания към строителните 
материали , които ще бъдат вложени в строителството, както и техническите 
характеристики на материалите, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
строителството. Описани са строителната техника и механизация, които ще бъдат 
използвани  в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Предвидени са контролни 
дейностите за осигуряване на качеството на влаганите материали, както преди започване на 
строителството, така и по време на изпълнението на строителния процес, така и при 
завършване на строителния процес. Предвидено е воденето на дневник за пробите и 
проверките на материалите. Описани са правилата и нормите, които ще бъдат спазвани в 
хода  на изпълнение на  строителството.  
Разписан е технологичния процес  на изпълнение на отделните видове дейности и тяхната 
хронологична последователност и времева продължителност, като  е описана технологията 
за изпълнение на отделните дейности. Описани са необходимите  лица за изпълнение на 
всяка една от дейностите включени в предмета на поръчката, както и необходимите 
материали, техника и механизация. Налице е план за  доставка на необходимите за 
строителството материали, както е описан цялостния процес по обезпечаването им.  
Предвидени са действия в случай на отказ или повреда на необходимите за реализиране на 
строителството технически средства и механизация. Описани са задълженията и 
отговорностите на членовете на инженерно техническия персонал ангажиран с 
изпълнението на строителството. Разписана е взаимовръзката между отделните участници в 
строителния процес, като е посочена йерархическата подчиненост  между тях. Предвидено 
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е комуникацията между отделните страни в строителния процес да се извършва в писмена 
форма. Приложена е диаграма на работната ръка. Описани са мерките /забраните/, които ще 
бъдат прилагани от участникът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на  
труд. Разписани са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на 
строително ремонтните работи върху кръга от засегнатите лица.  Представен е подробен  
линеен календарен график  за изпълнение на отделните строителни дейности. 
Констатации на комисията:  
В хода на работата си помощния орган установи, че техническото предложение на 
участника съответства на предварително обявените от Възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвяне 
на техническото предложение. 
 Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха  оферта №13, подадена  от „РОДОПА 
ТРЕЙС“ ЕАД да бъде допусната до етап оценка на техническото предложение в 
съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 
 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ, 
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
 
Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с методиката за 

оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване само по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 

100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).Съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка  точките по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката” (ОП) – се формират по следният начин:  

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи 

посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност 

гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата 

спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с 20,00 точки по показателя 

„Организация за изпълнение на поръчката“ . 

Предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, 

съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за 

оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО 

спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу 

характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, ще получи 
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допълнително по 20,00 точки за наличието на всяко едно от изброените по-долу 

обстоятелства.  

Характеристки, надграждащи предложението за изпълнение: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия 

показател под „ операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи 

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

норма време за изпълнение на всяка една операция; 

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със 

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

експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел 

оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 

организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с 

нормативните и технологичните условия за съответните СМР); 

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ 

инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на 

изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и 

входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството 

при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са 

мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. 

4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията 

на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, 

свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 

икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. 

Оценяването на офертите ще се извърши съгласно предварително обявените условия за 
участие в процедурата и утвърдената методика за оценка на офертите към документацията 
за участие.  
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Комисията пристъпи към поставяне на оценка на техническите предложения, 
съдържащи се в офертите на участниците в процедурата достигнали до този етап от 
същата по обособени позиции, както следва:  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
Оферта № 5, подадена от „Мурджев-Транс“ ЕООД   
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „Мурджев-Транс“ 
ЕООД, да получи 20 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите  от участника 
организация и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника за организация за изпълнение на предмета на 
поръчката не са налице предвидените от възложителя характеристики, надграждащи 
минималните изисквания. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
Оферта  № 1, подадена от „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД, 
да получи 60 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
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за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани  в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между   ключовите експерти.  Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите  от участника 
организация и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е  представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участника  за  дейностите, включени в предмета на поръчката, е показано разпределението, 
броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В съответствие с утвърдената  
от възложителя методика наличието на тези обстоятелства е основание офертата на 
участникът да получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи  допълнителни двадесет 
точки. 
 3.Участникът не е предвидил  действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни 
машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на 
унищожено или повредено оборудване).  Разписан е подхода за доставка на материалите, 
които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч. входящият контрол от страна на експерти, 
отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и 
други стоки на обектите. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални 
характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 
кръга засегнати лица. 
Комисията намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за 
изпълнение на поръчката“ не са налице  всички  обстоятелства предвидени от възложителя 
като характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания 
към съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика.  
4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът не е 
предвидил използването технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. 
Комисията намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за 
изпълнение на поръчката“ не са налице  обстоятелствата предвидени от възложителя като 
характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания към 
съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика. 
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Оферта № 6, подадена от „БКС-Горна Оряховица“ АД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „БКС Горна 
Оряховица“ АД, да получи 60 точки 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите  от участника 
организация и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът  за  дейностите включени в предмета на поръчката  е показано разпределението, 
броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В съответствие с утвърдената  
от възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи допълнителни двадесет точки. 
 3.Участникът не е предвидил действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни 
машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на 
унищожено или повредено оборудване).  Разписан е подходът за доставка на материалите, 
които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч.  входящият контрол от страна на 
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, 
оборудване и други стоки на обектите. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи 
социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. 
Комисията намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за 
изпълнение на поръчката“ не са налице  всички  обстоятелства предвидени от възложителя 
като характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания 
към съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика.  
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4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът не е 
предвидил използването технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. 
Комисията намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за 
изпълнение на поръчката“ не са налице  обстоятелствата предвидени от възложителя като 
характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания към 
съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика. 
 
Оферта №9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „ИСА 2000“ ЕООД, да 
получи 100 точки 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти.  Предложени са методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
 Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът  за  дейностите включени в предмета на поръчката  е показано разпределението, 
броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В съответствие с утвърдената  
от възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи  допълнителни двадесет 
точки. 
 3.Участникът е предвидил   адекватни и съотносими към предмета на  поръчката действия 
за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване, налице е план за 
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действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Разписан е  
подходът за доставка на материалите, които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч.  
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при 
получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предвидени са мерки при 
изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът е 
предвидил използването технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. Предложени са 
иновативни строителни технологии и влагане на  качествени и  надграждащи минималните 
изисквания на възложителя строителни материали. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
  
Оферта  № 11, подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖИНЕРИНГ“ АД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника 
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД,  да получи 20 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оцен999ка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника за организация за изпълнение на предмета на 
поръчката не са налице предвидените от възложителя характеристики, надграждащи 
минималните изисквания. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 
Оферта № 12, подадена от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
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Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение съдържащо се в офертата на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ 
АД,  да получи 100 точки 
Мотиви:   
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти.  Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
 Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът  за  дейностите включени в предмета на поръчката  е показано разпределението, 
броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В съответствие с утвърдената  
от възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са  срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи допълнителни двадесет точки. 
 3.Участникът е предвидил   адекватни и съотносими към предмета на  поръчката действия 
за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване, налице е план за 
действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Разписан е  
подхода за доставка на материалите, които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч.  
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при 
получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предвидени са мерки при 
изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът е 
предвидил използването  технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. Предложени са 
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иновативни строителни технологии и влагане на  качествени и  надграждащи минималните 
изисквания на възложителя строителни материали. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
 
Оферта №2, подадена от „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „ ЗАПРЯНОВИ-03“ 
ООД,  да получи 100 точки 
Мотиви:   
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданитеот участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е  представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
 Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът  за  дейностите включени в предмета на поръчката  е показано разпределението, 
броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В съответствие с утвърдената  
от възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са  срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи допълнителни двадесет точки. 
 3.Участникът е предвидил   адекватни и съотносими към предмета на  поръчката действия 
за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване, налице е план за 
действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.  Разписан е  
подхода за доставка на материалите, които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч.  
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при 
получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предвидени са мерки при 
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изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът   е 
предвидил използването  технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. Предложени са 
иновативни строителни технологии и влагане на  качествени и  надграждащи минималните 
изисквания на възложителя строителни материали. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 
Оферта №7,  подадена от „Пътища Пловдив“ АД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „Пътища Пловдив“ 
АД,  да получи 20 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е  представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника за организация за изпълнение на предмета на 
поръчката не са налице предвидените от възложителя характеристики, надграждащи 
минималните изисквания. 
 
Оферта № 10, подадена от „ПИ ЕС АЙ“ АД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „ПИ ЕС АЙ“ АД, да 
получи 80 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
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предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е  представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
 Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът  за  дейностите, включени в предмета на поръчката, е показано 
разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В 
съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези обстоятелства е основание 
офертата на участникът да получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са  срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи  допълнителни двадесет 
точки. 
 3.Участникът  е предвидил  действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни 
машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на 
унищожено или повредено оборудване).  Разписан е  подхода за доставка на материалите, 
които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч.  входящият контрол от страна на 
експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, 
оборудване и други стоки на обектите. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи 
социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица. В съответствие с утвърдената  от възложителя 
наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да получи  
допълнителни двадесет точки. 
4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът не е 
предвидил използването технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. 
Комисията намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за 
изпълнение на поръчката“ не са налице  обстоятелствата предвидени от възложителя като 
характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания към 
съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
Оферта № 3, подадена от „Инфрастрой“  ЕАД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „Инфрастрой“  ЕАД, 
да получи 20 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника за организация за изпълнение на предмета на 
поръчката не са налице предвидените от възложителя характеристики, надграждащи 
минималните изисквания. 
 
Оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „БАКС 99“ АД,  да 
получи 100 точки 
Мотиви:   
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
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технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите  от участника 
организация и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е  представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
 Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът  за  дейностите включени в предмета на поръчката  е показано разпределението, 
броят и квалификацията на необходимите строителни лица. В съответствие с утвърдената  
от възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
2. В предложението на участника е налице описание на  необходимите технически ресурси 
за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, материали, 
предвидени са срещи със заинтересовани страни. Разписани са задълженията на 
отговорните  експерти. В съответствие с утвърдената  от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи допълнителни двадесет точки. 
 3.Участникът е предвидил адекватни и съотносими към предмета на  поръчката действия за 
реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване, налице е план за 
действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.  Разписан е  
подхода за доставка на материалите, които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч.  
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при 
получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предвидени са мерки при 
изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът е 
предвидил използването технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. Предложени са 
иновативни строителни технологии и влагане на  качествени и  надграждащи минималните 
изисквания на възложителя строителни материали. В съответствие с утвърдената  от 
възложителя наличието на тези обстоятелства е основание офертата на участникът да 
получи  допълнителни двадесет точки. 
 
Оферта №8, подадена от „АГРОМАХ“ ЕООД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника „АГРОМАХ“ ЕООД, 
да получи 40 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
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подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани  в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между   ключовите експерти.  Предложени са  методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е  представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
 Спрямо предложението на участника са налице следните характеристики, надграждащи 
минималните изисквания на възложителя: 
1. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 
участникът за дейностите, включени в предмета на поръчката, не е показано 
разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица. Комисията 
намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за изпълнение 
на поръчката“ не са налице обстоятелствата, предвидени от възложителя като 
характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания към 
съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика. 
2. В предложението на участника не е налице описание на необходимите технически 
ресурси за изпълнението на отделните дейности, в т.ч. необходимата механизация, 
материали, предвидени са  срещи със заинтересовани страни. Схематично са разписани 
задълженията на отговорните експерти. Комисията намира, че спрямо предложението на 
участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ не са налице  
обстоятелствата, предвидени от възложителя като характеристики на техническото 
предложение, надграждащи минималните изисквания към съдържанието на техническото 
предложение и не са налице основния за получаване на допълнителни точки по  настоящата 
характеристика. 
3.Участникът  е предвидил  действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни 
машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на 
унищожено или повредено оборудване).  Разписан е  подхода за доставка на материалите, 
които  ще бъде осъществяван от участника, в т.ч. входящият контрол от страна на експерти, 
отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и 
други стоки на обектите. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални 
характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 
кръга засегнати лица. В съответствие с утвърдената от възложителя наличието на тези 
обстоятелства е основание офертата на участникът да получи допълнителни двадесет точки. 
4.  В предложението си за организация за изпълнение на поръчката участникът не е 
предвидил използването технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали. 
Комисията намира, че спрямо предложението на участника по показател „Организация за 
изпълнение на поръчката“ не са налице  обстоятелствата предвидени от възложителя като 
характеристики на техническото предложение надграждащи минималните изисквания към 
съдържанието на техническото предложение и не са налице основния за получаване на 
допълнителни точки по  настоящата характеристика. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
Оферта №13, подадена от „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД 
Комисията единодушно реши по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ 
техническото предложение, съдържащо се в офертата на участника  „РОДОПА ТРЕЙС“ 
ЕАД, да получи 20 точки. 
Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка двадесет точки по показател 
„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които отговарят на 
поставените от възложителя минимални изисквания за съдържанието на техническото 
предложение. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 
предложение на участникът същият е предложил организация за изпълнение на СМР 
съответстващи на  обхвата на поръчката , като са посочени  всички дейности, необходими 
за изпълнението  й. Участника демонстрира добро познаване на обекта, предвидени са 
подготвителни дейности. Строително-монтажни дейности са описани  в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност, описано е разпределението на  
задачите между ключовите експерти. Предложени са методи за осъществяване на 
комуникацията и координация. Налице е съответствие между предложената от участника 
организацията за изпълнение  и изискванията на възложителя, посочени в техническата 
документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Разписани са предвижданите от участника организация 
и мобилизация на използваните ресурси.  
Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката съответстващ на 
поставените от възложителя изисквания придружен с диаграма на работната ръка.  
Спрямо предложението на участника за организация за изпълнение на предмета на 
поръчката не са налице предвидените от възложителя характеристики, надграждащи 
минималните изисквания. 
 
 
След извършване на горните действия, комисията взе следните 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
 
 

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 
допуснатите участници на 14.08.2017г. от 11:50 часа в заседателна зала № 343 на третия 
етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. България 
№ 12. 

 
2. Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на 

датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията 
на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от 2 /два/ работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в 
профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 
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Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 
от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя и 
във връзка с чл.56 ал.1-3 и чл.57 ал.2 от ППЗОП за проверка на техническите предложения 
за тяхното съответствие с предварително обявените условия и оценяване на офертите по 
другите показатели, обхващащи параметри от техническото предложение. 
 
Комисията приключи работа на 09.08.2017г. 
 
Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр.  
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