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ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в 

производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с 

предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС 

ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”, открита с моя обява № 12 от 

16.08.2017г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на 

възложителя на интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2082 - 

профил на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки са 

публикувани информации, както следва: информация за публикувана в 

профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 

от ЗОП под уникален код ID 9067364 и информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9067941. 

 

 

Първо заседание: 
 

Днес, 08.09.2017 г. от 11:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на 

третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, 

бул. „България“  № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-40/08.09.2017г. на кмета на 

община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Смолян. 

Членове: 

Станка Василева Делирадева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община 

Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, 

включващи отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на 

ценовите предложения, както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
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 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, 

протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, 

ал.4, т.1 от ППЗОП. 

 2. На база на получения списък на участниците в производството и 

представените оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП.  

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и 

получените оферти следните констатации: 

3.1. Регистрирани предложения – 2 (две) оферти, както следва: 
 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

 

 

1. 

ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ“ 

ЕИК: 020362576 

Адрес: гр. Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 149 

Електронна поща: metalik_mm@abv.bg ; Факс: 

032 960 140 ; Тел.: 032 960 155 

 

 

ДЛ 008209 

 
 

Дата: 01.09.2017г. 

Час: 09:25 часа 

 

 

 

2. 

 

 

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 

ЕИК: 115816551 

Адрес¹: гр. Асеновград, ПЗ „Север“, 

ул.“Строител“ № 33 ; Адрес²: гр. Асеновград, 

ул.“Васил Левски“ №5, ет.2,ап.5 ; Електронна 

поща: zapryanovi@abv.bg ; Факс: 0331 632 34 ; 

Тел.: 0331 632 30 ; 0887 55 99 53 

 

 

 

ДЛ 008221 

 

 
 

Дата:01.09.2017г. 

Час: 11:28 часа 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя 

срок. 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. При отварянето на офертите присъстваше представител единствено на 

участника - „Запрянови–03“ ООД, а именно Димитър Кръстев Стоев, надлежно 

упълномощен с Пълномощно № 244 от 31.08.2017г. Надлежно беше съставен и 

подписан Списък на участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите.  

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, 

съдържащи се в предложението на участниците по реда на тяхното постъпване. За 

офертите се изпълниха следващите действия: Комисията обяви ценовите и 

техническите предложения; членовете на комисията положиха подписите си върху 

техническите и ценовите предложения. Съгласно чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията 

предложи на присъстващия представител на участник да подпише техническото и 

ценово предложение на другия участник в обществената поръчка, което право не 

беше използвано, като преди отварянето й представителят на „Запрянови–03“ ООД 

подписа единствено запечатаната непрозрачна опаковка на офертата на другия 

участник в обществената поръчка. С извършването на горепосочените действия 

приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени 

възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.  

 

mailto:metalik_mm@abv.bg
mailto:zapryanovi@abv.bg


                                       

3 

 

Второ заседание: 

 

На 23.10.2017 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на 

третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, 

бул. „България“ № 12, в изпълнение на Заповед № ОП - 40/08.09.2017г. на кмета на 

община Смолян се събра назначената комисия.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.4 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, 

включващи разглеждане на документите съдържащите се в офертите на 

участниците ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ и „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 

(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, установяване на съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и установяване на съответствие на ценовото 

предложение с предварително обявените условия), оценка и класиране, при което 

бяха извършени следните действия и бяха направени следните констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на 

участниците: 

1.1. ЕТ „МЕТАЛИК–ИВАН МИХАЙЛОВ“: 

1.1.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените 

документи, Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация 

за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за 

липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3 и Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие 

от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, 

съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието 

с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: 

Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за 

подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата 

за възлагане на обществената поръчка, както следва: 
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 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е 

извършена справка в Централния професионален регистър на строителя на 

интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните видове строежи 

по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - 

I група: строежи от I до V категория; II група: строежи от I до IV 

категория; III група: строежи от I до III категория; IV група: строежи от I 

до IV категория; V група: отделни видове строителни и монтажни работи. 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN 

ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, 

съдържащ строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 2, и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 

5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с 

изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за 

възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за 

него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 

и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил 

липсата на други основания за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

1.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с 

предварително обявените от възложителя условия: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, 

съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно 

Образец № 4, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 5, Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 6, и Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 7, 

като поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

http://register.ksb.bg/
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Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, 

съдържащо: Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8, остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 157 264.74 лева /словом сто петдесет и седем 

хиляди двеста шестдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/ без 

ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.90 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 96 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 46 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба:10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 50 /словом петдесет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, 

ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи 

- дейности и ресурси, както следва: 

 Предмет на поръчката – описание на предмета на поръчката съгласно 

техническите спецификации: участникът предвижда изграждане на 

стоманобетонна стена с обща дължина 41.66м и височина 4.80 м над 

цокълната фуга; стената е разделена на 4 секции с дължина 10.40м; за да се 

елиминира хидродинамичният натиск, участникът  предвижда да се поставят 

барбакани Ф 110 в два реда по височина; за оформяна на дренажна бариера зад 

стената е предвидено да се използват ръчно подреден камък и чакълест 

материал; фундирането на стената е предвидено да се изпълни върху скална 

или баластрова основа под речното дъно на дълбочина 1.60-1.80 м; след 

декофриране на стената измазване двукратно с горещ битум на всички 

бетонови повърхности, които се засипват.  

 Начин на изпълнение на поръчката:  

 Спазване на изискванията съгласно проекта на договора: 

 Предвидените СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл. 

169, ал.1 от ЗУТ и на техническия проект.  

 Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно 

Наредба 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и чрез протоколи за изпълнение на СМР.   

 Всички влагани материали в строежа  са съгласно нормативните 

изисквания и оценка на съответствието. 

 Основни изисквания при изпълнение на отделните видове СМР – 
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посочване в 11 точки. 

 Етапи и последователност на изпълнение на поръчката: 

 Етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи – 

основни дейности: 

 Документална подготовка на строителната площадка: включват се 

всички необходими дейности и стъпки свързани с актовете и 

протоколите съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 към ЗУТ за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в 

това число – разрешение за строеж, заверка на заповедна книга и 

Протокол обр. 2 А.Съгласуване, разработване и утвърждаване на  

планове с „Държавна агенция гражданска защита и Национална 

служба“ Пожарна и аварийна безопасност“. 

 Подготовка за изпълнение на строителството, която обхваща:  

o Устройване на временна строителна база в рамките на 

строителната площадка. В базата ще бъдат разположени 

офиси на изпълнителя, помещения и съоръжения 

необходими за обслужване на строителството, ще 

обслужва ръководството на обекта и строителния надзор- 

открити складове и питейно водоснабдяване. 

o Временна организация на движението по време на 

строителството- разработване на конкретни схеми за 

ВОД, с посочена дата на започване и времетраене на 

изпълнението на СМР. 

o Разчистване на строителната площадка. 

o Ограждане и сигнализиране на работните участъци.  

o Изграждане на геодезическа мрежа: пълно геодезическо 

заснемане, за да се попълнят и актуализират 

съществуващите данни. За отлагане върху терена на 

главни и характерни точки от техническия проект ще се 

използва метода на трасиране с полярни координати. Във 

връзка с маркиране на строителния участък ще се 

извършва цялостно и систематично фотографиране на 

ширината и зоната на обекта, както и евентуално 

допълнителна работна зона.  

o Уточняване местоположението на подземните 

инфраструктури - преди започване на каквито и да е 

изопни работи. Участникът в обществената поръчка ще 

поиска писмено одобрение от собствениците на елементи 

на подземна инфраструктура попадащи в зоната за 

изпълнение на предвидените СМР, ще се укрепят всички 

инфраструктури.  

o Получаване на разрешение от Строителния надзор: след 

него ще стартира и ще се мобилизира екипите и 

механизацията съгласно линейния график на участника. 

o Уведомяване на експлоатационните дружества относно 

началото на работите, времето за изграждане и срока за 
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приключване и приемане на обекта.  

o Доставка на материали: съгласно предварително съставен 

времеви план за доставки, съобразен с календарния план за 

изпълнение и обепечаване изпълнението на СМР с 

материали. За материали, които позволяват складиране е 

предвидена предварителна доставка на буферни зони с цел 

намаляване на риска от недостиг на материали за 

извършване на предвижданите СМР.  

 Етап- изпълнение на СМР:  

 Започване на етапа с подписване на Протокол обр. 2а по Наредба 3 от 

31.07.2003г.за откриване на строителна площадка.  

 Следва трасиране на елементите на елементите на проекта във всеки 

участък и извършване на прецизно геодезическо замерване на 

теренната основа.  

 Следва изпълнение на СМР съобразно одобрените проекти и съобразно 

всички нормативни изисквания при спазване на всички нормативни 

документи отнасящи се до строителството, всички стандарти 

регламентиращи качеството на влаганите материали и готови 

изделия, безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и 

опазване и възстановяване на околната среда.   

 Протичане на изпълнението съгласно описани организаци и подход на 

изпълнение. 

 Описание на основните изисквания при строителството на обекта. 

 Приключване на етапа с изпълнението на всички СМР, предвидени в 

одобрения проект или непредвидени СМР, разпоредени от 

консултанта.  

 Етап завършване на строителството и издаване на разрешение за 

ползване: Дейностите за въвеждане в ескплоатация включват 

представяне на строителната документация за процеса на 

строителството и екзекутивната документация  съгласно изискванията 

на ЗУТ. Участникът е предвидил създаване на специализиран екип за 

изпълнение на изпитванията. Участникът ще поеме ангажимент за 

осигуряване в процеса на строителство изпитването на елементи като 

създава готовност за въвеждането им в редовна експлоатация 

непосредствено след завършването им. След завършване на 

строителството до степен на съществено завършване участникът ще 

изготви екзекутивни документи. При изпълнение на всички задължения 

от страна на участникът, последния уведомява писмено Възложителя и 

строителния надзор за готовността си да предаде строежа на 

Възложителя.след получаване на уведомлението Възложителят ще 

назначи комисия, която да се събере на обекта за установяване 

качеството на извършените работи и готовността за приемане на 

обекта. Комисията ще състави Констативен акт 15 съгласно наредба 3 

от 31.07.2003г. съгласно изискванията на чл., 176,ал.1 от ЗУТ за 

установяване годността на строежа . с който той ще се предаде от 

Изпълнителя на Възложителя При констатирани пропуск комисията 
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определя срок за отстраняването им.  Строителният надзор ще изготви 

и представи на Възложителя окончателен доклад за извършените СМР. 

След получаване на окончателен доклад за извършени СМР Възложителя 

ще отправи искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна 

комисия в  съответствие с изискванията на наредба 2.  при установяване 

на съответствие Държавна приемателна комисия ще състави протокол 

обр. 16 съгласно Наредба 3 и въз основа на него ДНСК ще издаде 

разрешение за ползване на Строежа.  

 Етап на гаранционна поддръжка на обекта: гаранционните срокове са 

съобразно действащата наредба 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Р България и минималните гаранционни 

срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дена на 

въвеждане на строителния обект в експлоатация като в тези срокове 

Изпълнител се задължава да отстранява всички проявени дефекти в 

изпълнение СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на 

качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с 

проектната документация и разрешението за строеж. Съставя се 

Констативен протокол за възникнали дефекти и в него се определя срок 

за отстраняване на дефектите. 

 Последователност на предвижданите дейности съгласно техническите 

спецификации и количествена сметка:  

 Отлагане на съоръжението на терена съгласно чертеж „Ситуация“. 

 Изпълнение на стената като се започва със секция 1, спазвайки всички 

изисквания на ТБТО. 

 Последователност на действията по изпълнение на всяка секция, при 

аналогично изпълнение на всички секции: 

 Извършване на изкоп за разкриване на основите. 

 Извършване на изкоп на фундамента на секция.  

 Изпълняване на кофража и армировката в основата на секцията. 

 Полагане на бетона във фундамента. 

 Изпълнение на кофража и армировката на стената и монтиране на 

барбаканите. 

 Полагане на бетона в тялото на секцията над основите. 

 Декофриране на стената на 7 ден след полагане на бетона в секцията 

над фундамента. 

 Изпълнение на кофража и армировката на шапката. 

 Полагане на бетона в шапката. 

 Двукратно измазване на всички части от стените, които подлежат 

на покриване със земна основа, с горещ битум.  

 Направа на дренажен филтър и обратен насип зад съоръжението. 

 След свалянето на кофража на последната изпълнена секция 

възстановяване на речното корито.  

 Таблично описание на видовете строителни работи с разпределение на 

необходимата механизацията, ключовите експерти, осъществяващи 

ръководство върху изпълнението и необходимия брой работници. 

 Производителност на предложената работна сила: 
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 Производителност на работната сила съгласно анализните цени, които 

са изготвени на базата на използваните шифри, заложени в билдинг 

мениджър.  

 Съобразяване на анализите с обяснителните записки на проектанта, 

представени с офертата, а за анализи, за които няма шифри по билдинг 

менажер, използване на фирмени анализи.  

 Разходни норми на труд за предвидените количества по категории 

работници, посочени в табличен вид.  

 Разходни норми на труд за предвидените количества по категории 

работници, посочени в таблица.  

 Залагане на производителността на работната сила при изготвянето на 

линейния график. 

 Посочване на разпределението на работната сила в таблица, 

отговаряща на линейния график. 

 Производителност на предложената механизация и оборудване: 

 Производителност на предложената механизация, заложена в 

анализните цени, които са изготвени на базата на използвани шифри 

съгласно билдинг мениджър.  

 Представяне по видове работи на производителността на механизация 

табличен вид, където подробно е посочена необходимата и достатъчна 

механизация за изпълнение на предвидените по КСС дейности.  

 Технология за извършване на дейностите - направа на механизиран изкоп, 

кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, обмазване с горещ 

битум, обратен насип зад стената: 

 Направа на механизиран изкоп: изкопните работи ще се изпълняват с 

механизация и методи на работа , които ще отговарят на изискванията 

на материалите, подлежащи на изкопване. Участникът осигури 

максимално отводняване на изкопа, което ще гарантира бързото 

отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. 

Изкопните работи ще извършват по начин, гарантиращ целостта на 

откосите. Изкопите за основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през 

цялото време на изкопните работи.  

 Кофражни работи: осигуряват проектните размери и очертанията на 

бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и 

втвърдяване на бетонната смес. Декофриране. Контролът по 

изпълнението и приемането на направените кофражни работи се 

извършва от техническия ръководител.  

 Армировъчни работи: Материалите, изделията и елементите, 

използвани при изпълнението на армировъчни работи ще съответстват 

на предписанията в проекта и ще имат сертификати. 

 Бетонови работи: производството на бетон е в сертифицирани 

бетонови възли, без да се допуска бъркане на бетонова смес на място на 

обекта. Предвидено е декофриране на бетона при достигане на 

предписаните в проекта условия. Представено е изпълнение на бетонни 

работи при различните метереологични условия.  

 Обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е необходимо 
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всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат 

двукратно с горещ битум. 

 Обратен насип зад стена: Обратната засипка зад стената да се изпълни 

частично с ръчно подреден камък и чакълест материал. 

 Материали предвидени за влагане: 

 За влаганите материали ще се прилагат сертификати и технически 

одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, 

удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации 

или стандарти.  

 Таблично представяне на материалите, съдържащп наименование на 

влагания материал, производител на изделието, търговска марка и 

стандарт на качество.  

 Описание на помощните и допълнителните материали за изпълнението. 

 Техническа обезпеченост, в това число механизация, която ще се използва при 

всеки отделен вид строителни работи съгласно КСС: представяне в табличен 

вид на необходимата механизация, която ще е на разположение на участника 

за изпълнение на обекта. 

 Прилагане на високоефективна кофражна техника и кофражни системи. 

 Ресурсна обезпеченост - човешки ресурс, необходим за изпълнението на всяка 

от работите, включени в предмета на поръчката: 

 Структура на персонала за управление и изпълнение, представено във 

фигура, съдържащо йерархически връзки и взаимодействие на персонала. 

 Разпределение на задачите и отговорностите между експертите: главен 

ръководител на строежа, технически ръководител на строежа, 

бригадир на бригада/ръководител на звено, координатор по ЗБУТ, 

експерт отговорник контрол на качеството, звено „изкопи и насипи“, 

звено „ръчно нареден камък, дрениращ пласт“, звено „хидроизолация“, 

звено „кофражи“, звено „армировка“, звено „бетон“. 

 Комуникация с участниците в строителния процес. 

 Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграми на механизацията с данни за машиносмени и приложение на всеки 

вид техника. 

 Описание на мерките за постигане на качество. 
 Мерки за опазване на околната среда. 
 Описание на приложимата нормативна уредба. 
 Декларации за качествео и серфификати за съответствие на предвидените за 

влагане материали. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително 

обявените условия: 

 Офертата на участника в частта на техническото предложение с 

приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така 

и на тези, определени от възложителя. 
Подход и програма за изпълнение на поръчката: 
В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание на начина на изпълнение на организационните и строителните 
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дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на 
видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка и 
техническите спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на 
организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно 
разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР. Етапите за 
изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като 
в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Етап - 
подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включващ 
документална подготовка на строителната площадка и подготовка за изпълнение 
на строителството; Етап - изпълнение на СМР; Етап завършване на строителството 
и издаване на разрешение за ползване; и Етап на гаранционна поддръжка на обекта. 
Като постоянни съпътстващи дейности участникът е заложил дейности, 
гарантиращи контрол на качеството, ЗБУТ и опазване на околната среда.  

В рамките на представените от участника етапи за изпълнение на поръчката 
са изложени съответните обхват, принципи и изисквания на работа. В 
предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и 
задачите спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като 
същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на 
отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на 
изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с 
представяне на методи и техники на работа, както следва: Отлагане на 
съоръжението на терена съгласно чертеж „Ситуация“; Изпълнение на стената като 
се започва със секция 1, спазвайки всички изисквания на ТБТО; Последователност 
на действията по изпълнение на всяка секция, при аналогично изпълнение на 
всички секции посредством последователни строителни операции по извършване 
на изкоп за разкриване на основите, извършване на изкоп на фундамента на секция, 
изпълняване на кофража и армировката в основата на секцията, полагане на бетона 
във фундамента, изпълнение на кофража и армировката на стената и монтиране на 
барбаканите, полагане на бетона в тялото на секцията над основите, декофриране 
на стената на 7 ден след полагане на бетона в секцията над фундамента, 
изпълнение на кофража и армировката на шапката, полагане на бетона в шапката и 
двукратно измазване на всички части от стените, които подлежат на покриване със 
земна основа, с горещ битум; Направа на дренажен филтър и обратен насип зад 
съоръжението; След свалянето на кофража на последната изпълнена секция 
възстановяване на речното корито. Представените строителни процеси са напълно 
обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, като предвижданията за 
организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности. 
Описана е подробно, правилно и в съответствие със строителните изисквания и 
норми технологията за извършване на дейностите - направа на механизиран изкоп, 
кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, обмазване с горещ 
битум, обратен насип зад стената. Предвижданията са приложими за конкретния 
строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености. В 
съответствие с техническите спецификации са представени предвижданията на 
участника за материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението – 
участникът таблично е представил предвижданията си за основните материали с 
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представяне на данни за наименование на всеки влаган материал, производител на 
изделието, търговска марка и стандарт на качество, като са описани и 
необходимите помощните и допълнителни материали за изпълнението. Въведени 
са изисквания към качество на материалите, удостоверени с декларации и 
сертификати за съответствие. На база на предложените материали , технологии за 
изпълнение и методи и техники на работа с е предложено ниво на изпълнение в 
съответствие с изискванията на възложителя.  

В съответствие с описаните технологии са представените графици и 

диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа 

всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, 

като за всяка от работите са изложени необходима механизация с данни по дни за 

необходимите машиносмени, необходим брой работници и с данни по дни на 

необходимите човеко часове труд, продължителност в дни, начало и край и обем. 

При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи.  Линейният график отразява времетраенето на всички видове 

работи по КС, участникът е отчел както технологичните, така и организационните 

зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката.   При 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и 

тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 

(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката.  

Налице е представяне на техническата обезпеченост за всеки отделен вид 

строителни работи включени в предмет на поръчката - описани са вид на 

техниката, брой на машините и дните, през които същите ще работят, както и 

механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни работи 

съгласно Количествената сметка.  Участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимото оборудване на изпълнение за всяка от работите, 

включени в предмета на пръчката, съобразно правилата технология за изпълнение 

на съответната работа, която е предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството. Също така е представено основното приложение на техниката за 

изпълнение на строителни процеси. Предвиденото оборудване на като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите включени в предмета на пръчката , 

по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложител. При 

анализ на представената информация като част от организация на ресурсите 

комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително 

необходимото оборудване като количество за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, 

по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 
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предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната 

работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, като 

нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно 

техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 

постигането на техническата обезпеченост. 

Налице е представяне на достатъчна  ресурсната обезпеченост (строителен 

екип, включващ ръководни и технически лица и работници) - необходимия 

човешки ресурс за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, в това число описание на разпределението на задачите и 

отговорностите, както в подхода и програмата за изпълнение на поръчката с: 

представяне на организация на човешките ресурси, включваща описание на 

задълженията на всеки член на инженерно-техническия екип; и таблично 

представяне на разпределението на строителния екип по отделните видове работи 

съгласно КС, съдържащо данни за тяхната продължителност, относителна дата на 

начало, относителна дата за край, брой работници. Съгласно изготвената диаграма 

на работната ръка е определен максималният брой работници, като е приложено 

разпределение на работната ръка съгласно КС - за всеки отделен вид СМР е 

определен броя на работниците с ясно и подробно представяне на задачите и 

отговорностите на отделните лица от строителния екип по видовете дейности, 

което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. 

Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите, специалисти-  

човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството. 

Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок 

за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса 

на противоречия между всички отделни части на представените подход и програма 

за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 

диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. Предвижданията между 

отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на 

непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание 

реалната производителност на предложените работна сила и технологично 

оборудване/механизация, като надлежно са представени данни за необходимите 

брой машиносмени и човекочасове по дни. 

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и 

техники на работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 
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заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност 

на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

 Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията 

към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

 Ценово предложение: 

 Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с 

определения от възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил 

изчисленията коректно и точно, без отклонения.  Ценовото му предложение в 

процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

 Заключение на комисията: 

 Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената 

от възложителя методика за оценка на офертите.  

 

2.1. „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД: 

2.1.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените 

документи, Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация 

за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, Декларации за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, Декларации за 

липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвени съгласно 

Образец № 3 и Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвени съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие 

от документ за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, 

съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието 

с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: 

Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за 

подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата 

за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност (за което обстоятелство е 

представил и заверени копия от Удостоверение за вписване на участника в 

ЦПРС за групите и категории строежи, ведно с актуални талон за 
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валидност), включваща изпълнение на следните видове строежи по групи 

и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и 

водене на Централния професионален регистър на строителя - I група: 

строежи от I до V категория; II група: строежи от I до IV категория; III 

група: строежи от I до III категория; IV група: строежи от I до IV 

категория; V група: отделни видове строителни и монтажни работи. 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти (за което обстоятелство е 

представил заверени копия на Сертификати) , както следва: EN ISO 9001 и  

OHSAS 18001- система за управление на здравето и безопасност на труда 

при работа, EN ISO 14001- система за управление на околната среда за 

което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно 

Образец № 2 и Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 

от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с 

изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за 

възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за 

него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 

и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 Участникът с представени Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от  

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 9, е удостоверил 

липсата на други основания за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

2.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с 

предварително обявените от възложителя условия: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, 

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

съгласно Образец № 5, Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 6 и Декларации свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени съгласно 

Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово 
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предложение по Образец № 8, остойностена количествена сметка за строителния 

обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 141 439.05 лева /словом сто четиридесет и 

една хиляди четиристотин тридесет и девет лева и пет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час ; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 % ; 

 Допълнителни разходи за механизация: 30 % ; 

 Доставка складови разходи: 8 % ; 

 Печалба:10 % . 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 35 /словом тридесет и пет/ 

календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за 

започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и 

за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи 

- дейности и ресурси, както следва: 

 Общи положения: 

 С настоящия план участникът цели да се посочи технология и 

организация за изпълнение на предвидените строително - монтажни 

работи, пряко свързани с изпълнение на поръчката. Определена е 

основната строителна механизация, която е необходимо да се използва 

при изпълнение на строителството. Целесъобразно избраната 

технология и организация при изпълнение на различните видове 

строително монтажни работи и технологичните процеси, в голяма 

степен е гаранция за качеството на строителството, като цяло и 

завършването на обекта в определения срок. 

 Участникът декларира, че строителните продукти ще отговарят на 

технически спецификации: български стандарти, с които се въвеждат 

хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо 

одобрение (със или без ръководство) или т.З; признати национални 

технически спецификации (национални стандарти), когато не 

съществуват технически спецификации по т. 1 и т.2.  

 Участникът се задължава преди започване на строителството да 

предприеме необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като 

спазва всички изисквания на Наредба №3 от 16 август 2010 г. за временна 

организация на движението при извършване на строителство и ремонт 

по пътищата и улиците;да вземе необходимите мерки за запазване от 

повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и 

съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и 
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други;да уведомим незабавно съответните служби и експлоатационни 

дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли 

при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи 

или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно- епидемиологичните и 

органите по пожарна безопасност и спасяване;да отстрани нанесените 

повреди, констатирани от общинската администрация и отразени в 

констативен протокол, в срокове, определени от общинската 

администрация. 

 При изпълнение на строителството, ще се съставят всички необходими 

протоколи и актове в съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 

2003г.. 

 При влагане на материалите в обекта предварително ще се представи на 

Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от 

съответния източник, издаден от управомощена лаборатория. При 

влагане на нестандартни материали в обекта те ще бъдат изпитани в 

лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за 

приложимост от съответния държавен контролиращ орган/дко/. 

 Участникът гарантира, че техническо оборудване на обекта ще е в 

пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, съгласно 

действащото законодателство в страната ни.  

 Техническите лица, които ще използва участникът при изпълнението на 

поръчката, ще притежават необходимата квалификация и опит. 

Изпълнителният персонал за бързото и качествено изпълнение на обекта 

е от квалифицирани кадри, изпълнявали обекти от същото 

естество.Инжинеро -техническият състав на фирмата притежават 

необходимата квалификация за изпълнението на посоченият обект и с 

дългогодишен опит в изпълнението на различни обекти както в 

страната така и в Германия. 

 След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди 

организиране на процедурата за установяване годността на строежа, 

строителната площадка ще бъде изчистена и околното пространство - 

възстановено /приведено в проектния вид/.Ще бъдат спазвани всички 

изисквания на раздел III, глава втора на  „Наредба за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствените 

отпадъци”.Транспортираните отпадъци от дейността на 

дружеството, ще бъдат извозени до сметище определено от 

Възложителя. 

 Изпълнението на СМР на обекта, ще се извършват по одобрени проекти, 

приложени КСС и План за безопасност и здраве (ПБЗ), изготвен от 

изпълнителя и одобрен от възложителя и оторизираните контролни 

органи. 

 Технология и организация изпълнението на строителството.  

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката - 

последователност на строително - монтажните работи, разделени на 

етапи, които включват: 

 Организационни работи, включващи: 
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o Подробно запознаване с конкретните условия на всяка от 

строителните площадки. 

o Осъществяване на срещи с Възложителя и Представителя на 

фирмата осъществяваща независим надзор, за уточнение на 

изискванията по изпълнение на поръчката. 

o Уточняване на подземната инфраструктура. 

o Обезопасяване на строителната площадка. 

o Временна организация на строителния обект. 

o Монтиране на фургони за строителните работници и 

техническия ръководител. 

o Монтиране на химически санитарни възли. 

o Определяне на местата и котите за извършване на 

строително - монтажните работи. 

o Мобилизация на ресурсите - работници и механизация. 

o Уточняване на окончателните условия за доставка на 

необходимите материали. 

 Същинско строителство, включващо: 

o Разрушаване на бетон. 

o Изпълнение на земно-изкопни работи. 

o Натоварване и извозване на земни маси. 

o Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи. 

o Полагане на битумно лепило. 

o Ръчно нареждане на едроломен камък. 

o Направа на обратен насип.  

 Подготовка и предаване на завършените работи, включващи: 

o Почистване на обекта. 

o Подготовка на строителните независимия строителен 

надзор. 

o Предаване на готовия обект на Възложителя. 

o Обезопасяването на строителната площадка, при което: Ще 

бъдат монтирани знаци за движение по пътищата; Ще 

бъдат указани местата за движение на пешеходците и 

автомобилите.  

 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

 Видове СМР: 

o Изкоп с багер земни почви при норм.у-вия на транспорт. 

o Тънки изкопи ну0.5м с къртачи в скални почви. 

o Изкоп с багер земни почви при 1 ут.у-вие на отвала. 

o Направа и разваляне кофраж за устои,стълбове и др.стени с 

прави повърхнини. 

o Кофраж за стоманобетонови шапки – рц 

o Оставащ кофраж, XPS. 

o Полагане бетон С8/10 неармиран в основи, стени, колони, 

подл., наст.. 

o Полагане стоманобетон с20/25 за стени и шайби. 

o Превоз на бетон с бетонвоз на 5 км. 
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o Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 

6до12мм от А3 

o Барбакани PVC ф110. 

o Топло битумно лепило. 

o Ръчно нареждане на едроломен камък. 

o Направа насип за пътища и жп линии в скални почви. 

o Фасадно тръбно скеле с н=или<30м. 

o Моторно водочерпене на вода от основи до 400 кв. 

o Превоз на земни маси на депо (на 30 км). 

o Доставка на дрениращ материал от 6 км.  

o Разкъртване бетонни строителни отпадъци. 

o Превоз бет. строит. отпадъци на 30  км. 

 Таблично представяне на технологичната последователност на 

всички изпълнявани СМР и тяхната продължителност, в това 

число условна дата за начало и условна дата за край, обем и 

взаимосвързаност. 

 Предвиждани технологии за изпълнение съобразно технологичните 

изисквания към изпълнение на отделните СМР: 

 Подготовка на строителната площадката и подготвителни 

дейности и организационни работи:  

o Започване на строителния процес след подписването на Акт. 

Обр. 2 за откриване на строителната площадка, с 

подготовка на самата строителната площадка.  

o Описание на подготвителните дейности, които ще бъдат 

осигурени от техническия ръководител, в това число: 

осигуряване на временно ел. захранване /при необх./; 

осигуряване на временно ВиК захранване /при необх./; 

осигуряване на санитарно - битовите условия на обекта 

(химически тоалетни, фургони за строителните работници и 

техническия ръководител); осигуряване на охрана на обекта; 

обособява се при обектов склад; осигуряване на 

необходимата механизация; осигуряване на контейнери за 

събиране, съхранение и извозване на строителните 

отпадъци; обезопасяване на всички подходи, пътеки и отвори 

с парапети, прегради и др., както и поставяне на 

предупредителни и указателни табели, в съответствие с 

разработения План за безопасност и здраве; осигуряване на 

противопожарно депо (варел 200л, пожарогасител 12л, кирка 

и лопата). 

 Демонтажни работи - основен принцип, който ще се спазва при 

изпълнението на демонтажните работи от участника  е същите 

да се изпълняват при стриктно спазване на всички правила за 

Безопасни и здравословни условия на труд, както и да се използват 

изправни ръчни инструменти и машини. 

 Земни работи: изкопни работи участникът ще извършва в 

съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в 
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чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на 

Строителния надзор.Преди да започнат изкопните работи, ще 

бъдат направени проучвания,за да се установят съществуващите 

подземни инсталации (ел.кабели, водопроводи, газопроводи, кабели 

на телекомуникацията и др.). При наличието на такива, изкопите 

ще се извършат в присъствието на представител от 

предприятието, което ги експлоатира. Участникът е предвидил 

опасността  да се работи в райони, близо до електро кабели и 

мрежа с високо напрежение. При такива случаи, ще се работи с 

лопати. Кирки и лостове ще се използват само в крайни случаи, под 

прекия контрол на техническия ръководител. Излишни изкопни 

работи- като „Излишни изкопни работи" участникът  определя 

изкопите извън строителните линии, както е посочено в 

чертежите. При завършване на изкопите ще се състави протокол 

за установяване котите. 

 Кофражни, армировъчни и бетонови работи: 

o Основни изисквания: 

- При кофрирането ще се използват недеформирани и 

добре почистени от полепнал бетон инвентарни 

кофражни платна. Кофражът ще бъде много добре 

укрепен и почистен от строителни отпадъци, които 

биха повлияли отрицателно върху якостта, 

гладкостта и външният вид на бетона. 

- Декофрирането на излетите конструктивни елементи 

ще става след набиране на определената якост на 

бетона и след разрешение на техническия ръководител 

на обекта. Декофрирането ще се извършва много 

внимателно, без удари и динамични натоварвания върху 

бетона. 

- Армировката ще се монтира в кофража по количество 

и конфигурация съгласно работните чертежи и 

статическите изчисления.. 

- Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се 

извършва в бетонови възли, намиращи се в близост до 

територията на обекта.  

o Кофражни работи – описание на специфични изисквания при 

изпълнението. 

o Армировъчни работи – описание на специфични изисквания 

при изпълнението: армировката, предвидена по проекта ще 

се заготвя в специализирана производствено- техническата 

база или полигон и ще се доставя на обекта посредством 

автотранспорт. Армировката ще се монтира в кофража по 

количество и конфигурация съгласно работните чертежи и 

статическите изчисления. 

o Бетонови работи – описание на специфични изисквания при 

изпълнението: осигуряване при бетониране на стабилност и 
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устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях. 

 Обратен насип зад стената: след декофриране на стената всички 

бетонови повърхности, които се засипват, ще се измажат 

двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха, 

обезпрашена и добре почистена бетонова основа.Обратната 

засипка зад стената ще се изпълни частично с ръчно подреден 

камък и чакълест материал. Чакълестият материал ще се положи 

на пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или 

подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 

1800 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно триене (р = 40° (по 

БДС 10188). Максималният размер на камъните в пласта няма да 

надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с 

3-4 % наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към 

барбакани Ф 110, подредени в два реда по височина. 

 Товаро-разтоварни работи: 

o Работа с машини- Работниците които обслужват и 

управляват машините трябва да бъдат снабдени с 

инструкции съдържащи изискванията по техника на 

безопасността, указанията на сигналната система, 

правилата за управление на машината, правилата за 

определено натоварване и допустимата скорост на 

машината и др.. 

o Работа с електрически ток- Всички електромотори, 

електрически съоръжения, вибратори и други, трябва да се 

поддържат в пълна изправност и да са добре изолирани или 

защитени, така че да не е възможно докосването до 

изолирани тоководещи части. 

o Работа с електрически машини- Всички ел. машини да се 

обслужат само от способни машинисти. 

 Организация и подход на изпълнение: При изпълнението на поръчката в 

строителството участникът гарантира влагането на  

висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения 

отговарящи на БДС и одбрените проекти. При изготвяне на 

предложението, както и при изпълнение на обекта, участникът ще има 

впредвид, начина на финансиране на поръчката и за вложените 

материали и продукти ще се представят сертификати за произход. При 

изпълнение на договора произхода на строителните материали и 

продукти ще се доказва с документи от фирмите производители и 

доставчици.Участникът се задължава да спазва всички Изисквания за 

осигуряване на безопасни условия на труд; Безопасност, хигиена на труда 

и пожарна безопасност, които трябва да се провеждат във всички 

етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в 

обществената поръчка и посочени от Възложителя в тръжната 

документация. 

 Описание на организация на строителната площадка: Участникът ще 

изготви Работен проект за организация и изпълнение на 
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строителството (РПОИС), който ще включва и временното 

строителство.Подготвителните работи се извършват в определения в 

срок преди започване на основните работи. Участникът ще изготви 

Работен проект за организация и изпълнение на строителството 

(РПОИС), с предвидени мерки по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. Организацията на строителството се 

извършва съобразно РПОИС, на база ще достави по време на изпълнение . 

За сигнализиране и въвеждане на ВОД при извършване на краткотрайни 

и подвижни ремонтни работи не се изисква проект 

 Временна организация на движението: 

 Временни съоръжения: изграждане на временни съоръжения и 

временни пътни връзки с водопроводи, електропроводи, 

канализация и т.н.; възстановяване в първоначалния й вид след 

приключване на строителството на площта на временните пътни 

връзки. 

 Временни пътни връзки. 

 Сигнализация с пътни знаци. 

 Строителен и организационен план на работната площадка – схема на 

временнатастроителна площадка, съдържаща: места за работниците, 

места за открит и закрит склад, временна работилница, площадка за 

строителна механизация и автомобили, пункт за първа помощ, 

канцелария на техн. ръководител, химическа тоалетна, противопожарно 

табло – оборудвано, контейнер за битови отпадъци, контейнер за 

охраната. 

 Организация в на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд: участникът е представил таблица, в 

която е изложил организацията на ръководството на обекта – 

отговорен специалист с действията които извършва.  

 Подробна организационна схема – за взаимовръзката и йерархичност, 

както и метода за осъществяване на контрол между състава от 

човешки ресурс предвиден за изпълнение на предмета на поръчката. 

 Описание на отговорностите на членовете на екипа и механизъм за 

реализацията им: 

 Технически ръководител координира всички мероприятия на обекта 

свързани с техническата документация, нейното изготвяне и 

съгласуване с необходимите инстанции; координира и контролира 

изпълнението на всички видове СМР на обекта; 

отговаря/контролира за комуникацията между строител / 

инвеститор / възложител. Отстранява работещите, които не 

ползват осигурените им лични предпазни средства или не са в 

трезво състояние; Провежда инструктаж по ЗБУТ на 

ръководените от него работници; Забранява работа със 

строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията на ЗБУТ;Разпределя работещите по 

работни места съобразно тяхната квалификация, знания и опит. 
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Контролира: Монтажните и демонтажните работи;Правилното 

подреждане и съхранение на строителната площадка на 

материалите, изделията и оборудването. Осигурява:Прекратяване 

на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 

строежа или работното място, когато има непосредствена 

опасност за здравето или живота или когато са налице условия, 

при които се изисква спиране на работа. Ред и чистота на 

работните места и строителната площадка, за която отговаря. 

Определя: Лице, което да контролира изправността, правилната 

експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното 

оборудване. 

 Бригадир - отговорност и задължения: Цялата налична 

механизация се изпитва, контролира и инспектира за нейната 

изправност. Всяка от машините има карта за контролни, 

регулярни и извънредни прегледи. На обекта техническия 

ръководител осъществява входящ контрол на годността на 

доставените на обекта машини. Външни машини се наемат само 

от одобрени доставчици след предварителен контрол. 

 Ръководител на отдел „механизация и транспорт“, отговарящ за 

постоянния контрол на изправността на механизацията и 

оборудването. 

 Отговорници по контрол на качеството, отговорници по 

безопасността и охрана на труда и отговорници по опазване на 

околната среда, които следят по време на всички етапи на 

изпълнение на обекта за стриктното прилагане и изпълнение на 

всички действащи вътрешно-фирмени изисквания по съответните 

части, както и за прилагането на всички действащи нормативи и 

стандарти в страната. 

 Координатор по безопасност и здраве: координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност, съгласно ЗБУТ при изграждане на обекта; взема 

технически и организационни решения за едновременно или 

последователно извършване на етапите и видовете СМР; оценява 

необходимата продължителност за завършване на етапите и 

видовете СМР; организира съвместната работа между 

строителите, осигурява взаимна информация и координира 

техните дейности с цел защита на работещите и 

предотвратяване на трудови злополуки и професионални 

заболявания, като при необходимост включва в този процес и 

лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

актуализира плана по безопасност и здраве по чл.7 т.2 и 

информацията по чл.7 т.З от наредбата при отчитане на 

настъпилите изменения с напредването на СМР. Всяка наложила 

се промяна в ПБЗ се отразяна писмено в протокол и специална за 

целта тетрадка. В заповедната книга координаторът не вписва 

заповеди; координира контрола по правилното извършване на СМР; 
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Предприема необходимите мерки за допускане на строителната 

площадка само на лица, свързани с осъществяване на 

строителството. 

 Общи задължения на строителя: 

o Строителят уведомява съответното поделение на ИА 

„ГИТ” и ДНСК преди началото на строителството и 

изпраща копие от съдържанието на информационната 

табела. 

o Преди започване на работата на строителната площадка и 

до завършване на строежа, строителят е длъжен да 

изработи оценка на риска за здравето и безопасността на 

работещите при изпълнение на отделните СМР. Последната 

обхваща всички етапи на договореното строителство, 

избора на работното оборудване и всички параметри на 

работната среда. Ако по време на строителството 

настъпят съществени промени от първоначалните планове, 

оценката на риска се актуализира. 

o Строителят осъществява: Извършването на СМР в 

тяхната последователност и срокове, определени в 

инвестиционния проект и ПБЗ; Комплексни ЗБУТ за всички 

работещи на обекта; Изработва и актуализира инструкции 

по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на 

строителната площадка и по видове СМР, съобразно 

изискванията на проекта. 

 Контрол на качеството на изпълняваните строителни работи на 

организационни нива: бригадир и технически ръководител. 

 Механизъм на реализиране на отговорностите на членовете на 

екипа:  

o Разпределение на задачите на експертния и изпълнителски 

състав за всеки отделен вид СМР представени в таблица, 

описваща наименованието на предивжданото СМР, обем, 

продължителност, условна дата за начало и край, екерти 

които ще изпълняват СМР, задължения за екепртите, брой и 

вид на изпълнителския състав, задължения на 

изпълнителския състав. 

o Във връзка с осигуряване и управление на качеството при 

изпълнение на всички видове СМР /които ще приложим и при 

изпълнението на тази поръчка/, имаме разработени и 

внедрени следните видове системи, за които имаме и 

издадени сертификати: 

- ISO 9001:2015 — за внедрена система за управление на 

качеството : удостоверяващи възможността на 

участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за 

качеството на извършваните дейности в 

строителството. 

- OHSAS 18001:2007 - за внедрена система за 
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здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството : удостоверяващи възможността на 

участника да упражнява здравословни и безопасни 

условия на труд. 

- ISO 14001:2015 - за внедрена система за опазване на 

околната среда : удостоверяващи възможността на 

участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за 

опазване на околната среда . 

- За постигане на ефективност в дейността ни по 

отношение на качеството наличие на изградени и 

фунциониращи системи на управление на качеството в 

съответствие с ISO 9001: 2015. Изградена собствена 

фирмена политика по безопасност и здраве, в която 

системата за управление на безопасна и качествена 

работа заема водещо място. 

o Описание на мерките за осигуряване на качеството на 

влаганите материали, използваното техническо оборудване и 

използваните технически лица при изпълнението на 

поръчката: Материалите, използвани от нас ще отговарят 

на техническите изисквания към строителните продукти, 

съгласно действащото законодателство и всички 

нормативни уредби, посочени от страна на Възложителя. 

Всички закупени и доставени на обекта материали ще се 

придружават от сертификати, удостоверяващи 

съответствието им със съответните спецификации и 

стандарти. Използваното техническо оборудване на обекта 

ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, 

съгласно действащото законодателство в страната ни. 

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, 

участникът ще подсигури на обекта Техническото 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и 

посочено от страна на Възложителя и съобразно всички 

негови изисквания. Техническите лица, които ще използваме 

при изпълнението на поръчката, притежават необходимата 

квалификазия и опит. 

o Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството:  

- Общи положения: В строителната програма са 

описани видовете СМР, предмет на поръчката и 

тяхната технологична последователност, тъй като 

едновременно в един етап от строежа, ще се 

изпълняват различни строителни работи, от различни 

специализирани екипи с различна 

- Контрол качеството на материалите: Всички 

материали ще бъдат своевременно доставени на 

обекта.  

- Други организационни мерки за повишаване на 
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качестовото на изпълние на поръчката, в това число  

ресурсна обезпеченост, комуникационна свързаност с 

Възложителя, взаимодействие между транспортните 

средаства , скалови бази и механизация.  

 Проследяване на ефективността и отчитане на резултатите: 

o Описание на организацията на необходимата техника за 

изпълнение на СМР - в табличен вид участникът е 

представил разпределенито на необходимата механизация за 

изпълнението на всеки отделен вид СМР - вид СМР, брой, 

обем, продължителност, условна дата на начало и условна 

дата на край, производителност на механизацията  и 

необходим брой и вид механизция.  

o Описание на организцията за доставка и използване на 

материалите необходими за изпълние на СМР, отново в 

табличен вид участникът представя разпределенеито на 

необходимите материали за изпълнението на всеки отделен 

вид СМР: обем, начало и край, продължителност и 

необходими материали по вид. 

o Мерки за опазване на околоната среда – предложени са 

допълнителни мерки за опазване на околоната среда, като 

основан цел е заложо намаляването замърсяване на 

атмосферния въздух, води, земя почва, геоложка среда и 

ландшавт, растителен и животински свят, културно 

наследство, отпадъци, шум, здравен риск. Участникът е 

предвидил и превантивни спомагателни и допълнителни 

мерки за опазвае на околоната среда.  

o Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд, в това число- изисквания при работа с машини на 

обекта, изисквания за противопожарна охрана на обекта, 

изискванията към строитлената полощадка, участникът е 

заложил и допълнителни мерки по ЗБУТ, в това число 

инструкция за безопасна работа, инструкции за охрана на 

труда и техника на безопасност при работа и други мерки. 

Мерки по ЗБУт при изпълнение на отделни видове СМР, в 

това число: Земни (изкопни) работи; Неукрепени изпоки. 

o Общи изивксания по противопожарна охрана. 

o Аварии и злополуки даване на първа помощ. 

 Линеен график за изпълнение на поръчката. 

 Диаграми на механизацията. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Мерки за опазване на околната среда. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително 

обявените условия: 

 Офертата на участника в частта на техническото предложение с 

приложенията към него не е съобразена с изискванията на възложителя. 
Подход и програма за изпълнение на поръчката: 
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Участникът е описал подробно начина на изпълнение на поръчката и 

последователността на предвижданите дейности съгласно техническите 

спецификации и количествената сметка, технологиите за извършване на 

дейностите, предвидените за влагане материали, техническата обезпеченост, в това 

число механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи съгласно Количествената сметка, ресурсната обезпеченост, в това число 

човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, включително описание на разпределението на задачите и 

отговорностите, като е приложил: линеен график за изпълнение на поръчката, в 

който са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове 

работи по количествената сметка /КС/ за обекта - времетраенето, технологичната 

последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи; диаграма на работната ръка; и диаграма на механизацията. При преглед на 

представените документи, представящи подхода и програмата на участника за 

изпълнение на поръчката, комисията констатира несъответствие между 

описателния документ, представящ организацията и изпълнението на строителните 

работи, и приложения линеен график. В описателния документ в таблица, 

представяща разпределението на задачите на експертния и изпълнителския състав 

за всеки отделен вид СМР, за позиция „Оставащ кофраж XPS” участникът е 

предвидил, че за изпълнението на този вид строителни работи предвижда 

изпълнителски състав от двама кофражисти, докато в приложения линеен график 

за същата позиция е посочил използването на един работник-кофражист. Това води 

до несъответствие при представянето на отделните части на представените подход 

и програма за изпълнение на поръчката, което затруднява определянето на точния 

брой предложени човешки ресурси, необходими за изпълнение на посочения вид 

строителни работи, и правилното тълкуване на предвижданията за работна ръка и 

приложената диаграма на работната ръка. Съгласно изискванията на възложителя, 

закрепени в т.6.8, буква „б“ на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие в производството, 

ако в представените от него подход и програмата за изпълнение на поръчката не е 

налице пълно съответствие и липса на съществени противоречия между отделните 

части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните 

работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, 

диаграма на механизацията, като възложителят изрично е указал, че „съществени 

противоречия“ са и несъответствия при влагането на ресурси (човешки и 

технически).  

 Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията 

към него не е съобразена с изискванията на възложителя. 

 Ценово предложение: 

 Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с 

определения от възложителя финансов ресурс.  
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 Участникът обаче не е извършил изчисленията коректно, точно и без 

отклонения и ценовото му предложение не е съобразено с изискванията на 

възложителя.  

 Възложителят в Количествената сметка за строителния обект към 

Техническите спецификации, неразделна част, представляваща Приложение № 1 

към обявата за възлагане на обществената поръчка, в Позиция 9. Превоз на бетон с 

бетоновоз на 5 км, е включил всички разходи за превоз на бетон, което изключва 

начисляването на доставно-складови разходи за бетон при остойностяването на 

останалите позиции от Количествената сметка. Въпреки това в приложените 

анализни цени към Ценовото му предложение, изготвено съгласно Образец № 8, в 

позиции, както следва: Позиция 7. Полагане на бетон С8/10 неармиран в основи, 

стени, колони, подл., наст.; и Позиция 8. Полагане на стоманобетон С20/25 за 

стени и шайби, участникът е начислил 8% доставно-складови разходи на бетона. В 

резултат на изложеното един и същи вид строителни работи е остойностен от 

участника два пъти и съответно следва да бъде заплатен от възложителя два пъти. 

В голяма част от позициите за отделните видове строителни работи съгласно 

приложените анализни цени към Ценовото му предложение, изготвено съгласно 

Образец № 8, участникът е посочил стойност на разходни норми за труд, 

механизация и материали в размер на „~0”, което води до неправилни изчисления и 

необходимост от тълкуване на получените крайни стойности и единични цени.  

 Заключение на комисията: 

 Офертата на участника следва да не се допусне до оценка съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.  

 

2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на 

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

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като беше определено съответствието на представените оферти както 

с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, 

така и с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на 

допуснатата оферта на участника „ЕТ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ“ 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и класиране.  

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) и  Срок за изпълнение на поръчката 

(О2), както и така извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, 

както следва: 

Оценяван участник 

„ЕТ МЕТАЛИК- ИВАН МИХАЙЛОВ“ 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА (О1) 

 

70  точки 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА (О2) 

 

30 точки 
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ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

100.00 точки 

 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка 

по всеки показател и предложение на единствения допуснат участницик, описано 

в настоящия протокол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията 

единодушно  

 

 

 
 

Р Е Ш И : 
 

 

 

 

І. Предлага за отстраняване от производство по възлагане на обществена 

поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА 

СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”, 

следния участник: 

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

 

IІ. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка 

за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране 

на оферти с обява, с предмет „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА 

НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”, както 

следва: 

Първо място: „ЕТ „МЕТАЛИК –ИВАН МИХАЙЛОВ“, 

с получена максимална обща комплексна оценка КО =  100  точки. 

 

ІIІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от 

ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. 

СМОЛЯН”, класирания на първо място участник, както следва: ЕТ „МЕТАЛИК 

–ИВАН МИХАЙЛОВ, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 157 264.74 лева /словом сто петдесет и седем 

хиляди двеста шестдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/ без 

ДДС. 
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 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.90 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 96 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 46 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба:10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 50 /словом петдесет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, 

ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи: Съгласно 

минимално определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти.  

 

Комисията приключи работа на 23.10.2017г., като предаде протоколите от 

своята работа на възложителя на 23.10.2017 г. в 15:00 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: инж. Васка Георгиева Караджова положен подпис 

Членове: Станка Василева Делирадева положен подпис 

  Розета Зефирова Буйкова положен подпис 

 

 

положени подпис и печат 

Дата: 27.10.2017г. Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян                                         ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 
                                                                              Заместник-кмет в Община Смолян 
                                                                                               оправомощена със Заповед №РД-0882/20.10.2017г. 

                                                                                               на кмета на Община Смолян   

 

 

 

Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на 

основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с 

чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 


