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гр. СМОЛЯН, п.код. 4700_____

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: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 
С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПЪРВИ МАЙ № 59, ВЪВ ВРЪЗКА 
С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, открито с обява на кмета на община Смолян № 2 от 
31.03.2017г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на 
интернет адрес: http://www.smolvaii.bg/bg/menu/content/1933 - профил на купувача, за 
която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана информация за 
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, 
ал.З от ЗОП под уникален код ID 9062888.

Първо заседание:
Днес, 19.04.2017 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-12 /19.04.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав:
Председател:
Любомир Петров Равелов -  директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян.
Членове:
инж. Васка Георгиева Караджова -  директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
Милена Иванова Пенчева - Гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
Димитър Данчев Настанлиев -  директор на дирекция „ФСДБ” в община Смолян.

1. Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.З и 4 от Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:

1.1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

1.2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 
оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

1.3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 
оферти следните констатации:

1.3.1. Регистрирани предложения -  пет оферти, както следва:
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№ Наименование на участника
Регистрационен 

номер на 
предложението

Дата и час на 
получаване на 
предложението

1.

„ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД
гр. Смолян 4700, ул. Георги Русинов № 10; факс: 

0301 / 20 560; електронна поща:
zdravko shehovfS),abv.bg

ДЛ000932 18.04.2017г.; 
10:45 часа

2. „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД
гр. Сърница 4633, ул. Свобода № 74; електронна 

поща: niarr 54(a)abv.bg , feizal eood(2),abv.bg
ДЛ000932 18.04.2017г.; 

11:35 часа

3.
„БАРИН АЛП“ ЕООД

гр. Смолян 4700, ул. Минрьорска № 1, ет. 4, ап. 
16, електронна поща: barm а1о(й),mail.com

ДЛ000932 18.04.2017г.; 
15:22 часа

4.

„ГАРАНТ СТРОЙ“ ЕООД
гр. Смолян 4700, бул. България № 6, ет.5, ап.6; 

факс: 0301 / 8 11 33; електронна поща:
garantstroYsmolvan(algmail.com

ДЛ000932 18.04.2017г.; 
15:51 часа

5.
„ Д И К “ ООД

гр. Смолян 4700, бул. България № За; 
електронна поща: office 1 .dik(2>,gmail.com

ДЛ000932 18.04.2017г.; 
16:34 часа

1.3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок.
1.3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост.
1.4. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците: 

Анета Колева Пискова -  пълномощник на Георги Николаев Писков -  управител на „БАРИН 
АЛП“ ЕООД. Представители на останалите участници не присъстваха.

1.5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 
предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 
деловодството на общината. За всяка оферта се изпълниха следващите действия: Комисията 
обяви ценовото и техническото предложения; На присъстващия представител на единия от 
участниците беше предложено да подпише ценовото и техническото предложения на всеки от 
останалите участници, което право не беше използвано; членовете на комисията положиха 
подписите си върху техническото и ценовото предложения. С извършването на горепосочените 
действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени 
възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.

Второ заседание:
На 31.05.2017 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-12 /19.04.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
състава съгласно т. 1.

2. Комисията проведе закрито заседание по разглеждане на документите от офертите на 
участниците (установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за побдор, установяване на съответствие на техническото предложение с 
предварително обявените условия и установяване на съответствие на ценовото предложение с 
предварително обявените условия) и класиране, при което бяха извършени следните действия и 
бяха направени следните констатации:

2.1. „ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД:
2.1.1. Изискуеми документи:
Участникът е представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 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, и същите са редовни.
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2.1.2. Разяснения:
При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица.

2.1.3. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не 
е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участниците са 
налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, които 
обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични регистри, в това число 
Търговския регистър при Агенция по вписванията - http://www.brra.bg/ и Централния 
професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 
България - http://register.ksb.bg/, като мотивите за това са, както следва:

2.1.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени 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, с които 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.

2.1.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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 - 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 III до V категория; доказал се е като утвърден контрагент в сферата на 
строителството, свързани с изпълнение в сгради за обществено и жилищно обслужване на 
подмяна на дограма, топлоизолация на стени и топлоизолация на покриви, с изпълнени подобни 
обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 
възложителя - Обект: „Външна топлоизолация и силиката мазилка, подмяна на дограма, 
направа на основен ремонт на покрив, направа на дървена покривна конструкция и полагане ма 
керемиди, направа на хидроизолация по покрив“, Период за изпълнение - 11.10.2016г.- 
14.03.2017г., Възложител: „ТОПЛИВО“ ЕООД; Обект: „Извършване на текущ ремонт на 
помещенията за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 
в общността и в домашна среда“, Период за изпълнение - 16.05.2016г.-08.07.2016г., 
Възложител: Община Мадан; Обект: ’’Ремонт на покрив на учебните корпуси на ПГТТ "Христо 
Ботев" - гр.Смолян", Период за изпълнение - 01.09.2015г.-03.11.2015г., Възложител: ПГТТ 
"Христо Ботев" - гр.Смолян; удостоверил е, че разполага с наличен кадрови ресурс за 
изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 
възложителя условия; удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за 
управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по
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стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни 
сертификати с предмет, съдържащ строителство.

2.1.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 141 248.13 лева /словом сто четиридесет и една хиляди 

двеста четиридесет и осем лева и тринадесет стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.80 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 80 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 30 % ; 
о Доставка складови разходи: 8 % ; 
о Печалба: 8 % .

❖  Срок за изпълнение на обществената поръчка: 88 /словом осемдесет и осем/ 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.

2.1.5. Съответствия на офертата с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя:

2.1.5.1. Техническо предложение:
Съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

Образец № 4, със съдържание, както следва:
❖  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:

■ Описание на съществуващото се положение и предмет на обществената поръчка.
• Съществено предложение:

о Изпълнението на строително монтажните работи по традиционни 
способи.

о Организация за изпълнение на едносменен режим и седеем дневна 
работни седмица, при сумарно изчисляване на работното време за 
периода на строителството (чл.142 от КТ). 

о Едновременно или (последователното със застъпване) извършване на 
няколко основни технологични потока, които се съвместяват така, че 
да осигуряват технологична последователност на изпълнение и да не 
си пречат, с цел постигане на оптимален срок за изпълнение на 
поръчката в размер на заложените 88 календарни дни. 

о Поетапно освобождаване на строителната площадка по график, 
съгласуван с представители на възложителя и ръководството на 
комплекса в случая живущите.

о Използване на обекта съгласно неговото си предназначение, докато 
текат ремонтните дейности. 

о Охрана по време на строителството на обекта.
о Пропусквателен режим и достъп до строителната площадка, 

съгласувано с инвеститора.
о Използване на съществуващи улични подходи за снабдяване с 

материали и транспорт на механизацията ще се.



о Материално техническото снабдяване на обекта от складовете на 
строителната фирма или от доставчиците според графика за 
изпълнение на поръчката.

о Поддържане на обекта на минимални количества, предвид 
стеснената площадка.

о Използване за складиране на материали и временно съхранени на 
строителни отпадъци на подходяди площи в близост и одобрени и 
съгласувани.

• Цели:
о Мерки за безопасността и намаляване на неудобството на 

пребиваващите на и в близост до обекта, с прилагане на които да се 
намали риска от възникване на социално напрежение между всички, 
вкл. гражданите, живущи в близост по време на строителството. 

о Мерки за опазване на околната среда - вътре и вън от територията 
на строителната площадка, без да се допускат щети и отрицателно 
въздействие върху гражданите и тяхното имущество вследствие на 
замърсяване, шум и други вредни последици от работата по предмета 
на Договора.

• Техническо решение:
о Цялостно обновяване на покривната конструкция, фасадата, като 

трябва да се изпълнят отстраняване на компрометиращи мазилки по 
стените по страниците на прозорците и други части и елементи към 
сграда.

о След изпълнение на всички демонтажни дейности според тяхното 
предназначение и обслужващи цели изпълнение според технологичния 
график на тяхното премахване и преминаване към по нататъшни 
строителни дейности.

о Монтаж на нова дограма, заложена в количествената сметка 
одобрено от възложителя. При всички отвори и захващания на каси 
към зидове при всички елементи уплътняване при тяхното изпълнение 
между фугите каса-зид чрез полагане на пенополиуретанова пяна със 
специално предназначение, след което продължаване на самия процес 
чрез обръщане на дограмата и оформяне покрай всички страници на 
отвори както отвън, така и от вътре на отвора. При всички 
демонтажни дейности и след тяхното технологично предназначение 
при всеки нанесен слой изстъгване на стария компрометиращ - 
премахване и след това задължително грундиране, а след неговото 
технологично съхнене - зреене нанасяне на следващия пласт според 
вида.

о Полагане на топлоизолационити плочи чрез залепване със 
специализирано лепило и последващо дюбелиране. 

о Шпакловъчна смес със стъклофибърна мрежа като по ъглите 
залепване на необходимите ъглови профили и водооткапи. 

о След изсъхване на шпакловката нанасяне на грунд, а впоследствие 
полагане на силикатна мазилка, одобрена от Възложителя. 

о Покрив чрез топлоизолиране -  монтиране на каменна вата върху 
дървена скара.

о Изпълнение на заложените хидроизолации с цел да предпази 
минералната вата от външни атмосферни условия и дъждовни води. 

о Водоотвеждания чрез нови воронки/барбакани.
о Доработване на димоотвеждащите комини с цел удължаване и 

осигуряване за по-дълго и безпроблемно експлоатиране. 
о Подмяна на всички ламаринени обшивки на различни части на обекта с
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нови. Отводняване на водоотвеждането от покрива до земята. 
о Мълниезащитна инсталация съгласно проекта.
о Подмяна на всички керемиди и капаци. Монтиране на 

димоуплътнетите врати съгласно проекта. 
о Корекциите по изграждане на зидарии съгласно проект. 
о Освежаване на стълбището след отстраняване на

компрометираната боя и мазилка. 
о Ремонтиране на компрометиращ стълбищен парапет, 
о Нанасяне на грунд върху вече от ремонтираните компрометиращи 

мазилки.
о Нанасяне на латексова боя след технологичното зреена на положения 

грунд II.
■ Описание на основните видове СМР:

• Демонтажни дейности:
о Демонтаж и изхвърляне на дървена/метална дограма. 
о Сваляне на стара боя - постна и блажна боя. 
о Очукване на мазилки. 
о Демонтаж и изхвърляне на стар парапет. 
о Демонтаж и изхвърляне на стара летвена скара. 
о Демонтаж и изхвърляне на стари керемиди и капаци. 
о Демонтаж и изхвърляне на стара ламарина по поли, бордове и покриви 

и др..
о Демонтаж на климатизатори и съхранение с цел нов монтаж, 
о Демонтаж на всички водоотвеждания : улуци, водосточни казанчета 

и тръби.
о Почистване натоварване и извозване на строителни отпадъци, 
о Демонтаж на тръбни скеле и извозване от обекта.

• Монтажни дейности:
о Тръбно фасадно скеле. 
о Грундиране стени и тавани. 
о Изкърпване на мазилки и шпакловки. 
о Циментова шпакловка.
о Изграждане преградни стени с газобетонни блокчета. 
о Възстановяване на бетонови шапки по комини. 
о Възстановяване на мазилки по комини. 
о Доставка и монтаж на летвена скара. 
о Доставка и монтаж на топлоизолационна каменна вата. 
о Доставка и монтаж на пароизолационно РУС фолио. 
о Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама. 
о Заготовка и монтаж на улуци и водосточни казанчета. 
о Обшивки от ламарина с полиестерно покритие по бордове, 

комини, стрехи козирки, еркери и покрив. 
о Монтаж на мълниеотводи и аксесоари към тях. 
о Доставка и монтаж на табакери по спецификация, 
о Доставка и монтаж на бетонови червени керемиди и капаци. 
о Доставка и монтаж на алуминиева и РУС дограма по спецификация. 
о Доставка и монтаж на топлоизолационни системи по външни стени 

по спецификация и дюбелиране. 
о Доставка и монтаж на метални димоуплътнени врати. 
о Полагане на шпакловка, РУС мрежа, ъглови профили, водооткапи и 

крепежни елементи. 
о Обръщане страници около отвори. 
о Монтаж на ъгли около страници и отвори.
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о Грундиране и нанасяне на силикатна мазилка.
о Грундиране и нанасяне декоративна минерално мраморна мозаечна 

мазилка.
о Доставка и монтаж на нови стоманени парапети с ръкохватка. 
о Грундиране стени и тавани.
о Шпакловка по стени и тавани на стълбища и стълбищни площадки. 
о Боядисване на шпакловани стени и тавани с латекс на стълбища и 

стълбищни площадки. 
о Монтаж климатизатори. 
о Доставка и монтаж на стоманени решетки. 
о Доставка и монтаж на водосточни тръби. 
о Монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази. 
о Вътрешно обръщане на дограма и шпакловка с ъгъл и мрежа 
о Доставка и полагане на заземителна шина 
о Доставка и монтаж на комплект заземителна уредба 
о Измерване на специфично съпротивление на зазамление

■ Етапи за изпълнение на поръчката:
• Описание на предмета на поръчката -  съгласно техническите спецификации.
• Задължителни мерки за енергийна ефективност - -  съгласно техническите 

спецификации:
о Подмяна на съществуваща дограма с РУС петкамерна - двоен 

стъклопакет с коефициент на топлопреминаване <1,70 W/mK. 
о Подмяна на AL дограма с коефициент на топроменинаване 2,00 

W/m2K:
- Монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази.

Монтаж на вътрешни РУС первази.
о Полагане на външна топлинна изолация:

Фасадни стени с EPS пенополистирол с дебелина 5.0 см и коеф. 
на топлопроводност 1-0,035 W/mK с обемна плътност р=15- 
Н8 кг /M3.

- По страници на прозорци XPS с дебелина 2 сми ширина 15 см и 
коеф. на топлопроводност 1=0,035 W/mK и обемна плътност 
р=33-К39 кг/мЗ.

- Партерни стенни XPS 5см и коеф. на топлопроводност 1=0,035 
W/mK
Страници и козирки EPS пенополистирол с дебелина 10.0 см и 
коеф. на топлопроводност 1=0,035 W/mK с обемна плътност 
р= 15+18 кг/МЗ.

о Топлинно изолиране на покрив:
Полаганена твърда каменна вата с обемна плътност 24kg/m3 с 
дебелина 12 см и коеф. на топлопроводност 1=0,04 W/mK по 
покрив и полагане на хидроизолационни мембрани.

- Дървена летвена скара от ребра 6/12 см през 60 см. 
Пароизолационно РУС фолио.

- Хидроизолационна мушама. 
о Мълниезащитна инсталация:

Поцинкована шина 40x6 мм.
Мълниезащитни мълниеотводи с Н 4м 
Токоотводна шина 25/3 мм и алуминиев проводник Ф8.

■ Цели на изпълнителя относно поръчката:
• изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа, 

както и с правилата за изпълнение на строително монтажни работи и
_________мерки за опазване живота и здравето на хората на строителната площадка.
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• Изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на нормативните 
актове, одобрените от Възложителя проекти и технически спецификации.

• Изпълнение на строително монтажните работи с материали, изделия, 
продукти и други в съответствие със съществените изисквания на 
строежите, както и за спазване на технологичните изисквания при 
влагането им.

• Своевременно съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

• Изработване на екзекутивна документация и съхраняването и, както и на 
другата техническа документация до предаването на обекта.

• Мерки за безопасност при пожар, безопасна експлоатация на при бедствия и 
аварии.

■ Организация на работата, която ще се създаде на обекта -  обхват:
• Временно строителство.
• Материално снабдяване.
• Същинско строителство.

■ Последователност:
• Временно строителство - за подготвителни работи по строителната 

площадка - 5 работни дни, в които ще са ангажирани 6 /шест/работника:
о Информационна табела. 
о Временно строителство, 
о Временно водоснабдяване. 
о Временно електроснабдяване. 
о Помещение - канцелария/.
о Вход за доставка на материали и достъп за механизация. 
о Уточняване на трасета на подземни комуникации. 
о Съгласуване на дейностите в линейния график с Възложителя и 

контролните органи.
• Материално снабдяване:

о Контрол на качеството на доставките и на дейностите при 
изпълнението на поръчката включват:

Контрол на условията, при които започва изпълнението на 
СМР:

У Проверка (входящ контрол) на продуктите, предвидени 
за влагане в обекта.

У Контрол по време на изпълнението на отделните видове 
СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки на 
обекта.

Недопускане влагане в производството на материали:
У Които са без съпроводителни документи.
У На които не е извършен входящ контрол.
У На които, след извършен входящ контрол, е установено 

несъответствие влияещо на качеството на крайния 
продукт.

У Които са с изтекъл срок на годност.
Съхранение и предпазване на продуктите:

У Приемането на продуктите става само след проверка за 
придружаващоудостоверение за качество, съдържащо 
достатъчно информация за показателите по качество.

У В зависимост от изискванията за съхранение на 
продукта се изпира съответната складова площадка 
(открита или закрита), която да отговаря на тези
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изисквания.
S  При подреждането трябва да се отчита спецификата 

на продукта, обема му и динамиката на използването 
му.

S  Техническият ръководител, който получава метални 
материали от склада, следи за наличието на маркировка 
при получаването и отговаря за пренасянето на 
маркировката (може да се определи и лице от 
бригадата) на обекта.

S  Не се разрешава да се съхраняват в близост един до друг 
продукти, които си взаимодействат и влошават 
качеството си.

S  Не се допуска смесването на различи продукти.
S  Не се допуска едновременното транспортиране на 

продукти, при които може да стане смесване м/у тях и 
да се нарушат качествените им показатели.

S  При осъществяване на дейността се спазват 
указанията по охрана на труда и техника на 
безопасност.

о Механизация:
Специализирани строителни машини.
Строителна механизация, 

о Енергийно снабдяване:
Точки за временно енергийно снабдяване.
Временни линии /кабелни удължители/.
Собствен енергоизточник.
Енергийно снабдяване на строителни машини и механизация.

• Специфични изисквания за строителство:
о Подготовка и разчистване на строителната площадка -  определяне 

съвместно с Възложителя на времето и срока за освобождаване на 
работните площадки от вещи и материали осигуряващи нормалното 
изпълнение на СМР; поетапно освобождаване и разчистване на 
конкретни помещения от обекта, което да гарантира изпълнението 
на нормалните функции на действащия обект и същевременно 
осигуряване на фронт за изпълнение на СМР. 

о Демонтажни работи - строително-свързани с демонтирането, 
извеждането от експлоатация, разглобяването, премахването от 
мястото на експлоатация на машини оборудване, съоръжения или 
части от тях, преместването им или използването им за други цели; 
съгласуване на всички дейности изискващи демонтажни работи, 
водещи до спирането на функциониране на агрегати, възли, 
съоръжения или инсталации; предоставяне на обективен график за 
възстановяване на нормалното функциониране на изведения от 
работа възел, агрегат, съоръжение или инсталация. 

о Къртене, разбиване, разваляне, подготовка на повърхности - 
съвкупност от дейности и мероприятия, свързани с отстраняването 
на предвидени в проектно-техническата документация елементи и 
части от архитектурното разпределение и оформление с цел 
замяната им с нови, реновирането им или промяна функционалното им 
предназначение.

о Извършване на строително- монтажни работи по изграждане на 
нови архитектурно-строителни елементи /зидарии, преградни стени 
от сглобяеми елементи/ - строително- монтажни дейности за



изграждането на нови архитектурно-строителни елементи, 
специфицирани в проектно-техническата спецификация и съобразени 
с техническото задание и спецификацията на материалите. 

о Поставяне на дограма, врати и прозорци- строително-монтажна 
дейност по замяната на старите прозорци на помещенията с нови, 
съответстващи на проектно- техническите изисквания. 

о Извършване на довършителни строително- монтажни работи 
/мазилки, подови замазки, шпакловки/- съвкупност от строителни 
дейности съгласно техническото задание и проектно- техническите 
спецификации с цел подмяната на компрометирани стари и 
изграждане на новопроектирани архитектурни и функционални 
елементи. С цел оптимизиране на необходимите работи и количества 
по реновиране на стари елементи, които обективно не биха могли да 
бъдат отчетени в проектно- сметната документация, се предвижда 
съгласуване с Възложителя и/или негов представител. 

о Бояджийски работи- съвкупност от операции за нанасяне на финално 
покритие по подове и стени, от определените в техническото задание 
и проектно- техническата документация видове покрития /бои/. 

о Отстраняване на забележки- текущ контрол по изпълнението на 
различните видове строително- монтажни работи, съгласувано с 
Възложителя и/или негов представител; своевременната реакция при 
откриване и отстраняване на забележки и неточности по 
извършените видове СМР.

о Предаване на готови етапи от строителния обект на Възложителя 
след отстранени забележки.

■ Определяне на ръководния експертен персонал- задължения и отговорности:
• Ръководител на обекта - организира подготовка за започване на

строителните работи в съответствие с графиците и плана за обекта, 
утвърждава месечния план на отделните работници, разяснява чертежите, 
отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява 
оперативното, техническо и административното ръководство в
съответствие с проектно- технически решения, контролира
разработването и изпълнението на работните графици и плановете за 
качество, осъществява връзките с представители на възложителя , 
проектантите и строителния надзор, съдейства за своевременно решаване 
на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите, проблеми при 
изпълнението и др., следи за своевременно изготвяне и окомплектоване на 
техническата документация в съответствие с изискванията на 
Възложителя и нормативните документи. Ръководителя на договора ще 
координира цялостния строителен процес и ще отговаря за изготвяне на 
изискуемите доклади за напредък в съответствие с изискванията.

• Технически ръководител на обекта по съответната част на проекта- ще 
организира, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по 
съответната част по вид. обем. срок на изпълнение и качество, определя 
задачите на бригадите, звената и механизацията и следи за изпълнението 
им. Отговаря за навременно снабдяването с материали, обезпечава спазване 
изискванията на технологията и нормативните документи при изпълнение 
на СМР, съгласуване на работите по отделните части и работата на 
строителната механизация. Техническият ръководител следи за 
изпълнението на етапите и спазване на технологичните последователности 
и методология, обезпечава допускането на строителната площадка само на 
лица свързани с осъществяване на строителството, обезпечава безопасното 
изпълнение на СМР. участва пряко при разработване на инструкциите за
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безопасност и здраве и контролира прилагането им. забранява работа със 
строителни съоръжения и инструменти, които не отговарят на 
изискванията за безопасна работа, уведомява непосредствено преките 
началници за злополуки и аварии, осигурява правилното подреждане и 
съхранение на строителната площадка на материалите и оборудването, 
прекратява работата и извежда всички лица от строителната площадка 
или работното място, когато има сериозна или непосредствена опасност за 
здравето или живота или когато има условия при което се изисква спиране 
на работа, следи за реда и чистотата на работните места и строителната 
площадка, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ, 
изготвя и подписва техническата и отчетна документация наобекта, 
участва при въвеждане на обекта в експлоатация и отстранява 
констатираните недостатъци.

• Отговорник за контрола на качеството - Ръководи, организира, осъществява 
предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване 
на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на 
несъответстващ продукт, преглед на запитвания; непосредствено ще 
отговаря за качеството на строителните работи и изпълнението на 
проекта. Ще контролира влагането, само на материали в съответствие с 
нормативните изисквания, проектните технически качества и съответните 
сертификати. За съответния специалист в документацията за 
кандидатстване по обществената поръчка са приложени изискуемите 
документи.

• Координатор по безопасност и здраве в строителството- координира 
осъществяването на общите принципи за превантивност съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове. 
Разработва инструкциите за безопасност и здраве и контролира 
прилагането им. провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на 
работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация, 
уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии, 
отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, 
противопожарна охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна 
или непосредствена опастност за здравето или живота или когато има 
условия при което се изисква спиране на работа, изпълнява предписанията на 
контролните органи на ЗБУТ.

■ Методология за изпълнение на строителния обект:
• Етапи:

о Първи етап:
Временно строителство, разчистване и подготовка -  
започване на строителството с подготовка на територията 
на строежа, в която се включват следните видове работи:

У Направа на временна ограда.
У Направа на временното строителство.
У Открити складови площадки.
У Разчистване на стр. площадка от съществуващи 

растителност, сгради и други препятствия.
У Указателни табели.
У Временното ел.захранване за стр. нужди.
У Битови помещения за работниците и техническият 

персонал.
У Складовите площи.
У Площадка за измиване на гумите на всички МПС 

излизащи от строителния обект.
11



- Демонтажни работи и къртене, разваляне и подготовка на 
повърхности:

S  Монтаж на фасадно скеле.
S  Демонтиране на преграждащи зидове, мазилки, 

настилки, ламперии, осветителни тела и др. и извозване 
на отпадъците.

- Демонтаж и монтаж на дограма.
Изграждане на нови архитектурно- строителни елементи: 
Изпълнение на зидарии, нови преградни стени, мазилки замазки. 
Монтажни работи по вътрешни инженерни инсталации 
Изпълнение на инсталиции по всички части на приетия от 
Възложителя проект.

- Довършителни- мазилки, замазки, шпакловкипри необходимост. 
Облицовъчни работи- фаянс, теракот. гранитогрес и др.при 
необходимост.
Монтаж на оборудване-/контакти. ключове, осв. Тела, 
смесителни батерии, мивки тоалетни, вентилатори, 
пожароизвестителни съоръжения, съоръжения по вентилация 
и др./.

- Бояджийски работи.
Отстраняване на забележки.

о Втори етап - Предаване на етапи завършено строителство на 
Възложителя, включва:

Отстраняване на допуснати дефекти, изпитване на 
инсталации, почистване на строителната площадка от 
строителни материали и отпадъци.
Възстановяване на околната среда и пространство във вида 
преди започване на строителството и създаване условия за 
нормална експлоатация на обекта.
Предаване само на напълно завършените подобекти след 
отстранени забележки и неточности в изпълнението.

• Технология на строително- монтажните работи:
о Технология на СМР по Архитектурно- строителна част:

- Демонтажни работи: Основен принцип, който ще се спазва при 
изпълнението на демонтажните работи, е същите да се 
изпълняват при спазване на всички условия относно 
безопасността на изпълнение, като се използват изправни 
ръчни инструменти и машини. При изпълнението на 
демонтажните работи ще се съблюдава изключително за 
запазването на демонтираните врати и прозорци, при 
изискване от страна на Възложителя. Всички демонтирани 
материали, които няма да се запазват ще бъдат натоварени 
на самосвали и извозени до предварително определено и 
одобрено сметище. Всички демонтирани материали, които ще 
се запазват за последващо бъдещо използване, ще се сортират 
и складират в предварително уточнен от Възложителя склад. 
За товаро- разтоварни работи, изнасяне на демонтирани 
строителни материали от сградата, ще се ползват общи 
работници. Координацията и контрола при изпълнението на 
демонтажните работи ще се изпълнява от техническия 
ръководител на обекта. При изпълнение на демонтажните 
работи ще се съблюдават всички мерки за безопасни и 
здравословни условия на труд под прякото ръководство на

К I МЛ W 7 ^ I Г\
12



фирмения експерт по безопасни и здравословни условия на труд. 
Опасните зони около местата за извършване на 
демонтажните работи ще се обозначат в съответствие с 
инструкциите за безопасни условия на труд. Строителните 
отпадъци ще се събират в специално оградена площадка в 
контейнери или купчини за различните видове отпадъци. 
Събирането, съхранението, товаренето и транспортирането 
ще се извършва под ръководството на техническият 
ръководител на обекта.
Изпълнение на шпакловки с готови смеси: Гипсовата 
шпакловката по стени и тавани се полага на един слой с 
дебелина до 3 мм.Гипсовите шпакловки по стени и тавани се 
полагат след като мазилките са напълно изсъхнали. 
Повърхностите трябва да бъдат огледално гладки, без ръбчета 
от шпакла, дупчици и други дефекти. Шпакловката трябва да 
покрива ръбовете на ъглите с алуминиеви протектори. 
Полагането на шпакловката се извършва в следната 
последователност. Финна шпакловка по стени и тавани се 
полага на един слой с дебелина до 1 мм.,Финна шпакловка по 
стени и тавани се полагат след като шпакловките са напълно 
изсъхнали.; След полагане на финната шпакловка 
повърхностите трябва да бъдат огледално гладки, без дупчици 
и други дефекти. Окончателното изравняване на 
геометрически правилните стени, обаче, се осъществява с 
шпакловка, която се шлифова до получаване наидеално гладка 
повърхност. Съвременните шпакловки представляват сухи 
смеси, които се разреждат с вода, или готови за използване 
пастообразни вещества.

- Доставка и монтаж: на PVC и AL дограма. Предвидената по 
проект PVC и AL дограма Изработката и монтажа на 
дограмата се извършва в следната последователност: Взимат 
се работни размери от отворите на обекта като стриктно се 
съгласуват с техническия ръководител на обекта и заданието 
по архитектурния проект. Монтажа на обекта се извършва с 
подходящи дюбели в зависимост от вида на строителната 
основа. При монтажа се използва лазарен нивелир, за да се 
подравнят всички прозорци хоризонтално в една линия, така че 
да са успоредни спрямо външната фасада. Основно правило за 
професионален монтаж е прецизното нивелиране на рамката 
на дограмата. Недопустим е монтаж без дюбели, без дървени 
трупчета и пяна. Основното фиксиране на рамката се 
извършва с дюбели за директен монтаж:. Запълване на луфта 
около прозореца и стената става със монтажна пяна. която 
освен монтажен е и термоизолационен материал, който се 
избира индивидуално.
Обръщане на дограма и врати с мазилка и ръбоохранители от 
вътре и топлоизолация и поцинковани профили от вън на 
конструкция Технологията на обръщането на прозорците, 
включва следните работни процеси: Разкрояване на
топлоизолация, в съответствие с ширината на страниците: • 
Разбъркване на лепилния разтвор; Залепване на
топлоизолацията по страниците; Приготвяне на разтвор; 
Поставяне на алуминиев ръбоохранителен профил; Нанасяне и
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заглаждане на разтвора с шпакла за попълване на фугите до 
получаване на гладка повърхност; Заглаждане на 
шпаклованите повърхности след изсъхването им с фина 
шкурка.
Технология на полагане на Бояджийски работи - Материалите 
и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното 
съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти 
и отраслови нормали.Боята се нанася на два пласта. Първият 
пласт се прави с боя, разредена с 10 - 20% вода. След като 
изсъхне, се полага вторият пласт, за който боята може да се 
разреди с до 5% вода. Приемането на бояджийските работи се 
извършва след окончателното им завършване. Повърхностите, 
боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на 
повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният 
пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, 
набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя. 
неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка. 

о Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни и 
безопасни исловия на труд при извършване на СМР при:

Извършване на земни работи- на обекта не се предвижда 
изпълнението на такива.
Изпълнение на неукрепени изкопи- на обекта не се предвижда 
изпълнението на такива.
Изпълнение на укрепени изкопи-на обекта не се предвижда 
изпълнението на такива.
Извършване на насипни работи- на обекта не се предвижда 
изпълнението на такива.
Изграждане на стоманобетонни к-ции- при необходимост от 
такива:

S  Подготовка за изпълнение:
4- Преди започване на кофражни, армировъчни и 

бетонови работи техническият ръководител 
осигурява безопасното им изпълнение, като взема 
подходящи мерки за предпазване на работещите 
от възможни рискове.

4- Всички видове технологии, свързани с полагане на 
бетон, се обслужват от оператори които 
преминават съответно обучение.

4- Не се допуска използване на технологични 
инсталации, комбинирани от различен тип и вид. 
освен когато това е определено в инвестиционния 
проект.

4- Извършване на СМР, следващи кофралсните 
работи, от работните площадки на кофража се 
допуска от техническия ръководител след 
укрепване на кофража в проектно положение

4- Армировъчни работи, полагане и уплътняване на 
бетонна смес на височина се извършват от 
устойчиви и обезопасени платформи или скелета.

4- Преминаването със или без ръчни колички върху> 
кофраж, монтирана армировка и прясно излят 
бетон става по стабилно поставени върху 
подложки пътеки.
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S  Общи изисквания при извършване на кофрао/сни работи:
4- При монтаж на кофраж на няколко нива едно над 

друго всяко следващо ниво се монтира само след 
укрепване на долното ниво.

4- Не се допуска изкачването по кофражите по 
време на монтажа им. както и стъпването и 
движението върху монтираните части без 
специални приспособления.

4- Подготовката, оразмеряването, сглобяването, 
разглобяването, ремонтирането и почистването 
на кофража се извършват по възможност извън 
строежа, в границите на строителната 
площадка.

4- Кофражните елементи се подреждат на 
строителната площадка преди започване на 
работа по вид и последователност на 
технологичните операции.

4- Материалите за изготвяне на площадката 
кофражи и за вложки се проверяват преди 
използването им от техническия ръководител и 
от бригадира за установяване на тяхната 
годност.

4- Недопускане: предвижване на хора и поставяне 
на други елементи и товари по недовършен и 
недостатъчно укрепен кофраж; оставяне на 
вертикално или наклонено положение на 
кофража преди укрепването му; оставяне на 
стърчащи свързващи елементи при изработката 
и монтирането на дървен кофраж; хвърлянето на 
височина на кофражни платна и елементи.

fj По краищата на кофража при необходимост 
(напр. за плочи и за външни стени) се монтира 
работна площадка с предпазен парапет.

4- Стенният кофраж се монтира след 
изпълнението на хоризонталната конструкция 
под него, когато не е предвидено друго решение 
със съответно предписаните мерки по 
безопасност.

4- Предплочи, предстени или друг уедрен оставащ 
кофраж се монтират съобразно указанията на 
производителя.

4- Вертикалните стойки и подпори се поставят в/у 
равна повърхност, като при необходимост се 
използват подложки от материали, осигурени 
срещу приплъзване.

4- Стойките и подпорите на кофража на 
хоризонталните конструктивни елементи се 
отстраняват след снемане на страничния 
кофраж.

4- Декофрирането на елементи от сградата и 
съоръжения се извършва поетапно и внимателно, 
по нареждане и съобразно указанията на 
теническия ръководител.
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•I При декофрирането работещите използват 
предпазни очила, я при работа на височина с 
опасност от падане - предпазни каски и колани 

Извършване на армировъчни работи- при необходимост от 
такива:

S  Обработка на армировка и изправянето на кангална 
стомана се извършва само на оградени и обезопасени за 
целта места.

S  При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън 
габаритите на работната маса, се поставя предпазна 
мрежа или щит за защита на преминаващите 
работещи.

S  Недопускане рязане с ръчни ножици на парчета 
стоманени пръти, по къси от 0,30 метра.

S  Приготвената армировка се пакетира съобразно 
изискванията за транспортиране и складирване и 
последователността на монтажа.

S  Армировъчните скелети, поставени пред монтиране на 
кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане 
или падане.

S  При изпълнение на армировката на подове 
предвижването на работещи по нея се допуска само в/у 
специално разположени пътеки от дървен ши друг 
подходящ материал с широчина не по малка от 0,30 
метра.

S  Недопускане оставяне на стърчащи краища на 
армировка, които могат да наранят преминаващи 
работещи, както и качване на работещите по 
монтирана вертикална армироква по време на работа.

S  Заваряне нагряване и рязане на армировка при направен 
кофраж от дървени материал се допуска, когато са 
взети необходимите мерки за ПАБ.

Полагане на бетон- при необходимост от изпълнението на 
такъв вид работа:

S  Бетонирането започва, след като техническият 
ръководител е установш изправността на използваните 
скелета, платформи, транспортни пътеки, 
осветлението на работните места и на други временни 
съоръжения.

S  Работещите да почистват коша на самосвала в 
изправено състояние, стъпили върху отворения заден 
борд.

S  По време на бетониране се следи за състоянието на 
кофража и при установяване на нередности процесът се 
спира до привеждане на носимоспособността на 
кофража към проектната.

S  При полагане на бетон с бетонпомпа премесването на 
стрелата на един участък на друг се извършва само при 
спряно действие на нагнетателната помпа.

S  При прекъсване на подаването на сместа за повече от 
30 мин бетонопроводът се изпразва и почиства.

S  Монтажът, демонтажът и ремонтът на 
бетонопроводите, както и отстраняването на
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остатъчен.
S  По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен 

въздух работещите, незаети в тази операция, застават 
на разстояние не по-малко от 10 м от тях.

S  При пропарване и електроподгряване на подложен бетон 
и при полагане на бетон с химически добавки се вземат 
подходящи мерки срещу изгаряне на кожата и 
повреждане на очите на работещите.

Монтаж на дограма и стъкларски работи:
S  Монтажът на витрини, прозорци и др. подобни да се 

извършва от вътрешната страна на помещенията.
*  Местата, над които се повдигат, преместват или 

монтират стъкла или дограма на височина да се 
ограждат или охраняват.

S  При пренасянето на стъкла, дограма и др., както и при 
манипулирането със счупени стъкла или с отпадъци от 
разкрояването им. работниците да ползват брезентови 
ръкавици.

Монтаж на инсталации:
S  Електрическите инсталации се монтират от лица с 

необходимата правоспособност по електробезопасност.
S  Не се допуска използване на части от постоянните 

електрически инсталации за временни захранвания преди 
пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

S  При извършване на изпитване на готови електрически 
инсталации се вземат предпазни мерки за защита на 
работещите, както и на други лица. намиращи се на 
строежа, от попадане под напрежение и поражения от 
електрически ток.

S  При работа в многоетажни шахти монтажът на 
водопроводни и канализационни инсталации се извършва 
най-малко от двама работещи.

S  При работа в канализационни шахти се извършва 
проверка за наличие на газ в шахтата и се предприемат 
мерки за отстраняването му.

S  Свързване или огъване на пластмасови канализационни 
тръби чрез загряване се извършва на определени за 
целта места и на безопасно разстояние от горими 
материали.

*  Водопроводните и канализационните инсталации се 
монтират върху здрави носещи конструкции 
посредством закрепващи елементи с достатъчна 
носимоспособност.

S  При монтаж на отоплителни, вентилационни и 
климатични инсталации, техническият ръководител не 
допуска влагане на продукти и части, предназначени за 
студена вода в инсталации за топла вода.

S  Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, 
заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, 
отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които 
се изпълняват едновременно с други видове СМР. се 
монтират с повишено внимание и под непосредствено 
наблюдение на техническия ръководител или
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упълномощен от него бригадир.
S  При просичане на стени за изпълнение на инсталации да 

се внимава да не се засегне електрическата или 
телефонната инсталация на сградата.

S  При изпълнение на заваръчни работи се вземат мерки за 
недопускане на пожари.

S  При монтаж на уредби да не се допуска пробиването на 
носещи стени.

S  Право на извършване на електродъгово заваряване на 
металите имат лицата, притежаващи свидетелство за 
правоспособност.

S  При извършване на електрозаваръчни работи в 
помещения, работните места на елетрозаварчиците да 
се ограждат с преносими заграждения.

S  На местата, където се извършва електродъгово 
заваряне на металните или други работи свързани с 
ремонт на отоплителната инсталация, да се поставят 
знаци или надписи предупреждаващи за опасност и 
наличие на работно място Забранява се използването на 
апаратура, която е технически неизправна 
Задължително е ползването на изправни предпазни 
очила.

Извършване на изолационни и довършителни работи:
S  Изолационните работи се изпълняват, след като 

техническият ръководител и бригадирът са осигурили 
необходимите мерки за безопасност срещу въздействие 
на отрови, летливи вещества и прах. отделени от 
използваните продукти, както и срещу термични или 
химически обгаряния и падане от височина.

S  Преди започване на изолационни работи на 
технологично оборудване техническият ръководител 
осигурява изключване на захранването на 
електродвигателите, на работните му механизми 
(когато има такива), а на накрайниците, подаващи пара. 
технологични разтвори илидруги вещества - поставяне 
на сигурно затварящи ги средства. На тези места се 
окачват табели за наличието на работещи.

S  След преустановяване или завършване на грундирането 
или нанасянето на битумни разтвори в затворени или 
полузатворени пространства и съдове те се означават с 
табели и се забранява достъпът до тях. Работата се 
възобновява по нареждане на техническия ръководител 
следнамаляване концентрацията на химичните агенти 
във въздуха най-малко до граничните стойности.

S  При извършване на изолационни работи на 
тръбопроводи и технологично оборудване не се допуска 
отваряне на крановете им, както и подпиране или 
стъпване върху тях.

S  Топлоизолационни работи в близост до технологично 
оборудване, намиращо се под налягане, се извършват 
само след осигуряване на необходимите мерки по 
безопасност от експлоатационното дружество.

S  Не се допуска извършване на изолационни работи на
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обекти по време на тяхното хидравлично или 
пневматично изпитване, както и изолиране на 
повърхности, по които има стърчащи проводници.

S  При работа с изолационни или уплътнителни продукти 
(напр. минерална и други видовевата), маркирани като 
опасни, се вземат съответните мерки за безопасното 
им съхранение и използване.

S  При работа с битумни смеси се спазват следните 
изисквания: горещата битумна смес се доставя до 
работните места по битумопровод или по механизиран 
начин в предназначени за целта метални съдове с плътно 
затварящи се капаци; ръчно пренасяне на гореща 
битумна смес се извършва в закрити метални кофи с 
дръжки за носене и безопасно изливане с обем до 20л; 
съдовете за битумна смес се напълват не повече от % 
от обема им, а при ръчно пренасяне 2/3 от обема им и се 
поставят на места, където са осигурени срещу падане 
или преобръщане; за загряване на битумни смеси се 
използват котли в изправно състояние с плътно 
затварящи се негорими капаци.

S  При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости 
с топли изолационни смеси (разтопен битум и др.) се 
вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под 
работните места хора.

S  При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се 
спазват изискванията за работа с газ пропан- бутан. 
Преди започване на работа бутилките и маркучите се 
проверяват за херметична изправност.

S  Недопускане на едновременно грундиране и заваряване на 
рулонен продукт.

Извършване на бояджийски работи:
S  Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски 

работи по повърхности, където е изпълнена 
електрическата инсталация, се извършват при 
изключено напрежение.

S  Приготвянето и използването на бои, лакове и 
разтворители на строителната площадка се 
осъществяват съгласно указанията на производителя.

S  Боядисването на вътрешни повърхности с неводни 
бояджийски състави се извършва във вентилирани 
помещения.

S  Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на 
лаково-бояджийски покрития на основата на органични 
полимерни свързващи вещества се извършват при 
осигурено проветряване.

S  Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски 
работи, да стъпват или да се движат по монтирани 
прозоречни каси. подпрозоречни корнизи, парапети и др..

S  Боядисването по механизиран начин с пожаро- или 
взривоопасни лаково- бояджийски състави се извършва с 
боядлсийски агрегати под наблюдението на отговорно 
лице. контролиращо спазването на изискванията.

S  Външните бояджийски работи да се изпълняват от



скелета, а вътрешните - от скелета, платформи или от 
инвентарни преносими стълби, отговарящи на 
нормативните изисквания. Забранява се на 
работниците, изпълняващи бояджийските работи, да 
стъпват или да се движат, по монтирани прозоречни 
каси. подпрозоречни.

Скелета:
S  Монтирани скелета, които не са използвани в 

продължение на повече от един месец или са били 
изложени на неблагоприятни климатични въздействия, 
или след земетресения, реконструкция или всяко друго 
обстоятелство, което може да засегне (намали) 
тяхната якост (здравина) или устойчивост, се 
използват с разрешение на техническия ръководител на 
строежа.

S  Габаритната височина между два пода от скелето не 
трябва да е по-малка от 2.0 т. -Не се допуска 
едновременно извършване на СМР от скеле на две 
съседни нива от работещи, намиращи се един над друг.

S  Местата, определени за приемане на материалите върху 
скелето, се разместват най-малко на 10,0 ш в 
хоризонтална посока.

S  Скелетата се монтират, демонтират и закрепват 
хоризонтално към сградата или съоръжението на 
места и по начин, определени с инструкция за 
експлоатация или с индивидуалния проект по ’ чл. 87. ал. 
2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи. 
Конструкцията към която се закрепва скелето, както и 
връзката на закрепване се оразмеряват така. че да 
понесат анкерните усилия.

S  Годността на скрепителните елементи се проверяват 
преди монтаоюа им от техническия ръководител

S  При демонтаж на скелето отворите на по-долните 
нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора 
и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от 
скелето.

S  Изкачване и слизане по скеле се допуска само по
обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на 
скелето.

S  Площадките на всяко ниво. до което излиза стълбата на 
скелето, се обезопасяват с парапет от три страни.

S  Подвижните скелета се съоръжават със
застопоряващи устройства срещу внезапни 
премествания. По време на работа опорите на 
подвижното скеле се закрепват неподвижно.

S  Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно 
скеле, когато върху него има хора материали, 
инструменти, отпадъци или др., както и при
неблагоприятни климатични условия (силен вятър, 
заледен път и др.).

• План за организация и изпълнение на мерките за опазване на околната среда.



❖  Линеен календарен график за изпълнение на поръчката с посочване на броя работници по 
видове дейности.

❖  Диаграма на работната ръка.
❖  Диаграми на механизацията -  самосвал.

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
не е съобразена с изискванията, определени от възложителя:

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа описание на 
организационните и строителните дейности, в това число описание на видовете строителни и 
монтажни работи и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на 
изпълнение, като конкретните дейности са разграничени по етапи на изпълнение и отделни 
видове СМР. Етапите за изпълнение на поръчката обуславят изпълнението, като в 
необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Първи етап, включващ 
временно строителство, разчистване и подготовка (започване на строителството с 
подготовка на територията на строежа), демонтажни работи и къртене, разваляне и 
подготовка на повърхности, демонтаж и монтаж на дограма, изграждане на нови 
архитектурно- строителни елементи: изпълнение на зидарии, нови преградни стени, мазилки 
замазки, монтажни работи по вътрешни инженерни инсталации изпълнение на инсталиции по 
всички части на приетия от възложителя проект, довършителни- мазилки, замазки, 
шпакловкипри необходимост, облицовъчни работи- фаянс, теракот. гранитогрес и др.при 
необходимост, монтаж на оборудване-/контакти. ключове, осв. тела, смесителни батерии, 
мивки тоалетни, вентилатори, пожароизвестителни съоръжения, съоръжения по вентилация 
и др./, бояджийски работи и отстраняване на забележки; Втори етап - предаване на етапи 
завършено строителство на възложителя, включващ отстраняване на допуснати дефекти, 
изпитване на инсталации, почистване на строителната площадка от строителни материали 
и отпадъци, възстановяване на околната среда и пространство във вида преди започване на 
строителството и създаване условия за нормална експлоатация на обекта, предаване само на 
напълно завършените подобекти след отстранени забележки и неточности в изпълнението. 
Като постоянни съпътстващи дейности участникът е заложил: мерки по контрол на качеството, 
мерки по ЗБУТ и мерки по опазване на околната среда. В рамките на представените от 
участника етапи е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите и 
технологията за изпълнение само на някои от основните видове СМР: Демонтажни работи, 
Изпълнение на шпакловки с готови смеси, Доставка и монтаж на PVC и AL дограма, Обръщане 
на дограма и врати с мазилка и ръбоохранители от вътре и топлоизолация и поцинковани 
профили отвън на конструкция, Технология на полагане на Бояджийски работи.
Представени са предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат вложени при 
изпълнението, но същите не са индивидуализирани. Въведени са изисквания към качество на 
материалите и изпълнението - Контрол на условията, при които започва изпълнението на СМР, 
изисквания за влагане в производството на материали, съхранение и предпазване на 
продуктите.

Представени са 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 предвидените продължителност, начало и край и обем. При изследването на 
линейния график комисията обаче счита, че визуализираните в него технологична 
последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните 
видове работи не са коректни и не съответстват на правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на 
изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение 
участникът не е отчел технологичните (произтичащи от правилната технология) зависимости 
между работите на конкретния обект -  предмет на поръчката. Участникът предвижда да 
извърши съпътстващи строителни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива, от 67-
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ми до 84-ти ден, включително: демонтаж и изхвърляне на стари, изработка и монтаж на нови 
водосточни казанчета от ламарина с полиестерно покритие (75 ден), демонтаж и изхвърляне 
на стари, заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от ламарина с полиестерно 
покритие (75-77 ден), демонтаж и изхвърляне на стари, заготовка и монтаж на нови улуци от 
ламарина с полиестерно покритие, вкл. надулучни поли (76-78 ден), докато предвижданията му 
за изпълнение на топлиннното изолиране на външни стени са за периода от 3-ти до 70-ти ден, 
включително: доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS , д=5.0 cm, с 
коефициент на топлопроводност 1=0,035 W/mK и обемна плътност р=15=18 kg/тЗ (вкл. 
лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили, водокапи и крепежни елементи) 
в/у външни стени (21-ви-36-ти ден), доставка и монтаж на топлоизолационна система по 
страници на прозорци, тип XPS, S=2.0 cm, ширина 15.0 cm с коефициент на топлопроводност 
1=0,033 W/mK и обемна плътност р=33=39 kg/тЗ (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 
профили, водокапи, крепежни елементи) (37-ми-42-ри ден), полагане на цветна силикатна 
екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени и страници на прозорци, вкл. 
грундиране (47-ми-55-ти ден), доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, 5= 
10.0 cm, с коефициент на топлопроводност 2=0,035 W/mK и обемна плътност р=15=18 kg/тЗ 
(вкл. лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили, водокапи и крепежни 
елементи) в/у чело по страници и козирка на тераси на фасада юг (46-ти ден), полагане на 
дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси 
(14-ти-20-ти ден), доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, 5= 5.0 cm, с 
коефициент на топлопроводност 2=0,035 W/mK и обемна плътност р=15=18 kg/тЗ (вкл. 
лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили, водокапи и крепежни елементи) 
в/у външни стени - разгъвки извън отопляем обем по външни страници на лоджии по фасади 
изток и запад и бордове на парапети (фасада север, фасада запад - кота +5.70) (18-ти-20-ти 
ден), полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни 
стени извън отопляемия обем (тези по горната точка, тавани и бордове на тераси, преградни 
стени на тераси по фасада юг и стрехи) (56-ти-63-ти ден), циментова шпакловка по мазилка 
на стени по стрехи, тераси и парапети и козирка южна фасада (вкл. арм. мрежа, ъглови 
профили, водокапи) (56-ти-60-ти ден). Правилната строителна технология изисква дейностите 
по демонтаж на стари водосточни казанчета, тръби и улуци да са извършени, за да се пристъпи 
към топлиннното изолиране на външни стени. Наред с това при направена екстериорна мазилка 
до 63-я ден (Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 
външни стени и страници на прозорци, вкл. грундиране (47-ми-55-ти ден) и Полагане на цветна 
силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени извън отопляемия 
обем (тези по горната точка, тавани и бордове на тераси, преградни стени на тераси по 
фасада юг и стрехи) (56-ти-63-ти ден)) не е технологично правилно да се изпълняват 
ремонтни дейности по покрива, които участникът предвижда да започват чак на 66-тия ден, тъй 
като с това би била засегната вече изпълнената екстериорна мазилка, следствието от което е 
некачествено изпълнение. На следващо място в приложения линеен график участникът 
предлага да достави, монтира и демонтира фасадно скеле от 2-ри до 6-ти ден, което прави 
невъзможно изпълнението на топлинното изолиране на външни стени и съпътстващите 
дейности към него, доколкото участникът не е предвидил друга технология за изпълнението им, 
изключваща необходимостта от скеле. Освен изложеното участникът предвижда извършването 
на: демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови бетонови червени керемиди да се 
осъществи от 67-мия до 69-тия ден; доставка и монтаж на табакери по спецификация, вкл. 
коригиране на отворите и пластични обшивки по фирмената система, да се осъществи на 13-тия 
ден; доставка и монтаж на PVC фолио да се осъществи на 74-я ден; доставка и полагане на 
топлоизолацията от минерална вата да се осъществи от 72-рия ден до 74-тия ден; доставка и 
полагане на хидроизолационна мушама да се осъществи на 70-тия ден. Съгласно детайлите в 
проекта не е спазена технологичната последователност при изпълнение на изолационните 
работи, а именно -  полагане на пароизолационно фолио -> монтаж на летвена скара 6x12 -> 
полагане на топлоизолация от минерална вата -> полагане на хидроизолационна мушама върху 
летвената скара и топлоизолацията от каменна вата -> монтаж на хоризонтални летви и
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контралетви с размери 4x4 см -> монтаж на нови керемиди, монтаж на табакери и коригиране 
на отвори.

Представянето на техническата обезпеченост се свежда единствено до представяне на 
диаграма на строителната механизация, включваща използване на товарен автомобил на 87-мия 
ден от изпълнението. При анализ на представената информация като част от организация на 
ресурсите комисията счита, че: участникът не е предвидил да ангажира действително 
необходимото оборудване за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 
поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се 
явява предпоставка за некачественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване 
като вид не дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на 
поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 
предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество не е съобразено с 
очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 
предпоставка за забава в изпълнението на строителството. Спецификата на поръчката изисква 
ангажирането на различна механизация с оглед спецификата на строителните дейности. 
Посоченото обстоятелство определя липсата на постигната техническа обезпеченост за 
изпълнението на поръчката.

Представянето на ресурсната обезпеченост се свежда единствено до: посочване на 
задачите и отговорностите на предвидения от участника ръководен състав, в който не е 
включен строителен инженер със специалност строителство на сгради и
съоръжения/промишлено и гражданско строителство или аналогична; до определяне на броя 
работна ръка за всяка дейност.

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 
изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението 
при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 
констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за 
допускане на офертата, като евентуалното определяне на посочения участник за изпълнител 
води до риск изпълнението да се осъществява при несъответстващи с изискванията на 
възложителя за качество условия.

2.1.5.2. Ценово предложение:
Съдържание:
Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
♦> Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с предварително 
обявените условия:

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 
количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от 
възложителя финансов ресурс. Налице е противоречие между Ценово предложение, изготвено 
съгласно Образец № 8 ,  и анализните цени. В Ценовото предложение, изготвено съгласно 
Образец № 8, участникът оферира 8 % печалба, която следва да се начисли върху всички 
елементи по ценообразуването, но в представените анализни цени печалбата от 8 % е начислена 
само върху разходите за труда, което води до несъответствие между предлагана цена и 
анализните цени.

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 
изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението 
при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 
констатираното несъответствие в ценовото предложение се препятства възможността за 
допускане на офертата и при евентуално определяне на посочения участник за изпълнител



изпълнението да се осъществява в при несъответстващи с изискванията на възложителя 
условия.

2.2. „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД:
2.2.1. Изискуеми документи:
Участникът е представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 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, и същите са редовни.

2.2.2. Разяснения:
При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица.

2.2.3. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не 
е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участниците са 
налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, които 
обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични регистри, в това число 
Търговския регистър при Агенция по вписванията - http://www.brra.bg/ и Централния 
професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 
България - http://register.ksb.bg/, като мотивите за това са, както следва:

2.2.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени 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, с които 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.

2.2.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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 - 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 - hUn://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 III до V категория, II група - строежи от III до IV категория, III група - 
строежи от III категория, IV група - строежи от III до IV категория; доказал се е като утвърден 
контрагент в сферата на строителството, свързани с изпълнение в сгради за обществено и 
жилищно обслужване на подмяна на дограма, топлоизолация на стени и топлоизолация на 
покриви, с изпълнени множество подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, 
отговарящи на изискванията на възложителя: участникът е удостоверил опит при изграждането 
на множество вилни селища, чието изпълнение обхваща изпълнението и на изискуемите от
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възложителя мерки за енергийна ефективност; удостоверил е, че разполага с наличен кадрови 
ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално 
обявените от възложителя условия; 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.

2.2.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 170 111.20 лева /словом сто и седемдесет хиляди сто и 

единадесет лева и двадесет стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.75 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 90 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 45 % ; 
о Доставка складови разходи: 15 % ; 
о Печалба: 10 % .

❖  Срок за изпълнение на обществената поръчка: 100 /словом сто/ 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.

2.2.5. Съответствия на офертата с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя:

2.2.5.1. Техническо предложение:
Съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

Образец № 4, със съдържание, както следва:
❖  Подход и програма за изпълнение на поръчката със съдържание, както следва:

■ От първия работен ден ръководството на фирмата ще направи необходимата 
органи-зация за започване на същинската работа по изпълнение на поръчката, като 
на място реши въпросите с осигуряване на:

• Ел. захранване на обекта.
• Осигуряване на временна площадка за отпадъците.
• Площадки за съхранение на строителните материали, машини и 

съоръжения;
■ Създаване на организация по безопасност на труда.
■ Разполагаемост с:

• Необходимия брой квалифицирани работници по изпълнението на всички 
видове и количества СМР в съответните срокове.

• Необходимите машини и съоръжения - мапогабаритна професионална 
техника за извършване на всички видове операции- пробивни, режещи, 
заваръчни и др. п. машини, хаспел с достатъчна височина, над 1000 M2 скеле, 
автотракторна техника - колесен трактор (комбинация-фадрома и кофа), 
самосвали, бордови камиони и пикали.

■ Последователност на изпълнението на отделните видове СМР: а/ Доставка и 
монтаж на фасадното скеле; б/ Вземане размерите на дограмата от място и 
поръчване изработката на същата, като изпълнител с необходимите сертификати 
има на разположение; в/ Направа на заявка и доставка на необходимите видове и
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количества материали за покрива; г/ Демонтаж и монтаж на покрива- свързани с 
това всички видове работи, като преди да се монтират новите керемиди, ще се 
направи възстановяване на бетоновите шапки и изкърпването на комините. 
Монтаж на улуците и казанчетата и направа обшивката с ламарина. Монтиране 
на табакерите съгласно проекта. Монтиране на мълниеотводите и кабелите за 
спускане. Монтаж на новите керемиди; д/ Поетапно подмяна на дограмата и 
обръщане вътрешно страниците, шпакловат и боядисване, съгласувано със 
собствениците, по време; е/ Топлинно изолиране на външните стени с всички 
съпътстващи дейности описани в КС и проекта; ж/ Изкърпват и мазилка по 
стрехи и шпакловат; з/ Направа на парапетите на терасите- вкл. и металната 
конструкция; и/ Спускане на водосточните тръби и мълниезащитните кабели преди 
топлоизолацията; к/ Направа на шпакловките по готовите за това стени и 
козирки; л/ Направа на преградни стени на стълбището за тавана и избата и 
монтаж на димозащитните врати; м/ Монтаж на заземителната уредба, както и 
всички други дейности свързани с това; н/ Измерване на специфичното 
съпротивление.

■ При изпълнение на всички описани по-горе видове дейности по изпълнение на 
поръчката използване само на качествени материали с необходимите 
сертификати.

■ Осигурен ресурс от квалифицирана работна сила за изпълнението на поръчката в 
горния срок.

❖  Линеен календарен план.
Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 

предварително обявените условия:
Видно от представеното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно Образец № 4, участникът не е описал: 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. Участникът е приложил линеен график за изпълнение на поръчката, в който 
обаче не 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. Участникът не е приложил 
диаграма на механизацията.

Въз основа на гореизложеното комисията е би могла да извърши преценка относно: 
коректността на начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите 
процеси за всички видове строителни работи по Количествената сметка съгласно действащите 
технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение; съответствието на 
материалите, технологиите за изпълнение и методите и техники на работа с изискванията на 
възложителя; способността на участника да определи периодите на изпълнение на всеки вид 
строителни работи и тяхната последователност на изпълнение при отчитане както на 
технологичните (произтичащи от правилната технология), така и на организационните 
(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 
конкретния обект -  предмет на поръчката; наличието на ресурсна и техническа обезпеченост.

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 
изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението 
при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 
констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за 
допускане на офертата, като евентуалното определяне на посочения участник за изпълнител
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води до риск изпълнението да се осъществява при несъответстващи с изискванията на 
възложителя за качество условия.

2.2.5.2. Ценово предложение:
Съдържание:
Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
❖  Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с предварително 
обявените условия:

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.

2.3. „БАРИН АЛП“ ЕООД:
2.3.1. Изискуеми документи:
Участникът е представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 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, и същите са редовни.

2.3.2. Разяснения:
При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица.

2.3.3. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не 
е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участниците са 
налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, които 
обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични регистри, в това число 
Търговския регистър при Агенция по вписванията - http://wvvw. brra. b g/ и Централния 
професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 
България - http://reaister,ksb.b»A като мотивите за това са, както следва:

2.3.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени 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 ,с  които 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.

2.3.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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
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на офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 
№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 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 III до V категория; II група: строежи от III до IV категория; IV група: 
строежи от III до IV категория; доказал се е като утвърден контрагент в сферата на 
строителството, свързани с изпълнение в сгради за обществено и жилищно обслужване на 
подмяна на дограма, топлоизолация на стени и топлоизолация на покриви, с изпълнени подобни 
обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 
възложителя -  Обект: „Инженеринг за повишаване на енергийна ефективност в 
административна сграда и складови помещения в гр. Мадан с РЗП 1075 кв.м, собственост на 
„Хефест” ООД”, възложител: „ХЕФЕСТ“ ООД, период на изпълнение: 27.07.2016-12.09.2016г., 
основни видове СМР: направа на ТИС (топлоизолационна система -  стени и покрив) 856м2, 
направа на хидроизолация покривна 241м2, подмяна на дограма 312м2; Обект: „Ремонтни 
дейности в детски градини на територията на Община Съединение, Пловдивска област: I. ДГ 
“8-ми март”- гр. Съединение: И. ДГ „Светлина”- с. Царимир: III. ДГ „Авлига”- с. Голям 
Чардак””, възложител: Община Съединение, период на изпълнение: 12.12.2016г. -  20.12.2016г., 
основни видове СМР: подмяна на дограма 149м2, направа на покривна хидроизолация 68м2, 
помяна на улуци 20м., бояджийски работи и др.; Обект: „Извършване на текущ ремонт в 
изнесени работни места за нуждите на ТП на НОИ -  Смолян с място на изпълнение -  изнесено 
работно място гр. Мадан и изнесено работно място гр. Златоград”, възложител: НОИ Смолян, 
период на изпълнение: 29.07.2016г. -  08.08.2016г., основни видове СМР: грундиране и 
шпакловане 177м2, бояджийски работи 177м2; Обект: „Ремонт на покриви, на два броя 
помещения в РПЦ -  Харманли- Ремонт на покриви и сгради, направа на бетонови настилки в 
складове”, \Уьзложител: Агенция за бежанците, период на изпълнение: 11.12.2015г. -  
15.12.2015г.; основни видове СМР: покривна хидроизолация -  540м2; Обект: „Ремонт на сграда 
и благоустройство в поземлен имот идентификатор 69345.100.14, с. Стойките, обл. Смолян- 
Измазване на сграда, ремонт на помещения, направа на подпорни стени, озеленяване, 
канализация, ремонт на сграда и др.”, възложител: „КУБАР СТРОЙ“ ЕООД, период на 
изпълнение: 01.04.2015г. -  16.06.2015г., основни видове СМР: хидроизолация 20м2, направа на 
мазилка 80м2, бояджийски работи, направа на подпорни стени; Обект: „Занималия за деца на 
родители работещи в Администрация град Чепеларе”, мпьзложител: Община Чепеларе, период 
на изпълнение: 05.11.2016г.-05.12.2016г., основни видове СМР: направа на мазилка 250м2, 
подмяна на дограма 25м2, боядийски работи и др. ремонтни дейности; удостоверил е, че 
разполага с наличен кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната 
база и първоначално обявените от възложителя условия; 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.

2.3.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 169 603.80 лева /словом сто шестдесет и девет хиляди 

шестстотин и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.75 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 90 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 45 % ; 
о Доставка складови разходи: 15 % ; 
о Печалба: 10 % .

❖  Срок за изпълнение на обществената поръчка: 99 /словом деветдесет и девет/ календарни 
дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството
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/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.

2.3.5. Съответствия на офертата с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя:

2.3.5.1. Техническо предложение:
Съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

Образец № 4, със съдържание, както следва:
❖  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:

■ Етапи:
• Етап на иницииране - този етап се състои от процеси по подготовка и 

оторизация на договора и включват:
о Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, 

ЗУТ и от Възложителя, необходими за обезпечаване правната 
валидност и възникването на правоотношения. 

о Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и 
живущите в блока и указване на техните правомощия. 

о Сключване на договор и получаване на налична изходна документация. 
о Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за 

Изпълнителя и дефиниране на критични моменти от изпълнението 
им.

• Етап на планиране - този етап се състои от извършване на подробни 
прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите 
по изпълнение на поръчката и включват:

о Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна 
структура.

о Планиране на етапите.
о Планиране конкретното изпълнение на задачите. 
о Планиране на ресурсите. 
о Планиране управлението на риска. 
о Планиране на качеството. 
о Планиране на комуникациите. 
о Планиране на организацията. 
о Планиране на доставките. 
о Планиране начина на отчитане.

• Етап по стартиране на същинското строителство - изпълнява се от 
инелсерно - техническия и изпълнителски персонал на участника съобразно 
техническите спецификации, одобрен проект и указания на компетентни 
лица.

• Етап на окончателно отчитане, съставяне на Акт обр. 15 от Наредба № 3 
от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и предаване обекта на възложителя.

• Етап по гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на
_______________строителството.__________________________________________________
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■ Постоянни съпътстващи дейности:
• Мерки за намаляване затрудненията за живущите.
• Мерки по ЗБУТ.
• Мерки по опазване на околната среда /в т.ч и регулярно сметосъбиране в 

района на строителната площадка/.
• Контрол по качеството на влаганите материали и изпълнението.
• Изготвяне на отчетни документи, актове и протоколи по време на 

строителството.
• Комуникационни и координационни мероприятия.
• Мерки за популяризиране и публичност съгласно изискванията на 

програмата.
• Усвояване на заложения времеви резерв за неблагоприятни климатични 

условия при необходимост.
■ Лица, основно ангажирани в техническото ръководство и контрол във фаза 

строителство:
• Ръководен инженерно - технически персонал:

о Технически ръководител - 1 бр.:
Основни функции и задължения:

У Непосредствено ръководи изпълнението на строително- 
монтажните работи.

У Запознат е основно с техническата документация за 
обекта - работни чертежи, сметна документация, 
разчетите за необходимите трудови, технически и 
материални ресурси.

У Извършва подготовката за започване на 
строителството в съответствие с планираните 
дейности и графика за изпълнение на обекта.

У Разяснява чертежите, обезпечава здравословни и 
безопасни условия на работа, пряко ръководи 
изпълнението на СМР.

У Съблюдава за спазването на технологичната 
последователност на процесите и оперативното 
отстраняване на евентуално допуснати слабости и 
нарушения; своевременно заявява необходимите 
планирани материали, оборудване, механизация и 
работници съобразно графика.

У Осигурява пълното и правилно натоварване и използване 
на предоставените механизация и работна ръка.

У Осигурява качественото изпълнение на СМР.
У Съставя и отговаря за верността за съставените от 

него документи, свързани с доказване на количеството и 
качеството на изпълнените СМР, изискващи се по ЗУТ.

У Провежда елседневен и периодичен инструктаж на 
работниците по ЗБУТ.

Необходима компетентност.
Организационни връзки и взаимоотношения: Пряко подчинен на 
управителя на дружеството.

о Строителен инженер със специалност Строителство на сгради и 
съоръжения - 1 бр.:

Основни функции и задължения:
У Консултира техническия ръководител на обекта за 

изпълнение СМР по инвестиционния работен проект за
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обекта.
S  Следи за изпълнението на СМР по част конструктивна и 

част. Архитектурна.
S  Проучва основно документацията за обекта - работни 

чертежи, сметна документация и др..
S  Разяснява чертежите и детайлите за изпълнение.
У Съблюдава за спазване на технологичната 

последователност на процесите и отстраняване на 
евентуално допуснати слабости и нарушения.

S  Съблюдава за спазване на качественото изпълнение на 
СМР.

Необходима компетентност.
Организационни връзки и взаимоотношения: Пряко подчинен на 
управителя на дружеството. 

о Контрол по качеството -1 бр.:
Основни функции и задължения:

S  Да следи за качеството на СМР съглано проекта.
S  Да следи за качеството на влаганите строителни 

материали, които да отговарят на нормативната 
уредба и техническата спецификация.

S  Да следи и изисква всички материали, които ще бъдат 
влагани в обекта да притежават необходимите 
сертификати и декларации за доказване на качеството 
им.

У Предлага и прилага мерки за повишаване качеството на 
изпълнения на СМР.

Необходима компетентност.
Организационни връзки и взаимоотношения: Пряко подчинен на 
техническия ръководител, 

о Контрол по безопасност и здраве -1 бр.:
Основни функции и задължения:

S  Да организира и координира дейността по осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд.

*  Да консултира и подпомага управителя и другите 
длъъностни лица по изискванията за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия при осъщестяване на 
трудовата дейност.

'С Да контролира от името на работодателя за 
спазването на нормите и изискванията за законите и за 
изпълнението на задълженията на работниците и 
служителите.

У Предлага и прилага мерки за въздействие при нарушения 
на нормативните по ЗБУТ.

Необходима компетентност.
Организационни връзки и взаимоотношения - пряко подчинен на 
техническия ръководител.

• Изпълнителски работен персонал:
о Работници топлоизолационни работи - 8 бр.. 
о Работници покривни работи - 5 бр.. 
о Работници монтаж дограма - 5 бр.. 
о Работници мълниезащита - 4 бр.. 
о Общи работници -18 бр..

■ Минимално техническо оборудване:
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• Заваръчен апарат - 2 бр..
• Оградни пана /мрежи/ - 250 л.м.
• Тръбно скеле -  3 500 м.
• Пробивна техника: HILTIТ16 - 3 бр.; BOSCH GBH2400 - 6 бр..
• Лекотоварен автомобил - „MERCEDES VITO” -1 бр..
• Лекотоварен автомобил - „FORD TRANZSIT” -1 бр..

■ Общи условия.
■ Ситуационни и теренни условия.
■ Съществуващо функционално и обемно - пространствено решение.
■ Съществуващо архитектурно оформяне.
■ Описание на основните видове СМЕ. Технология на изпълнение на основни видове 

дейности. Технологична последователност и взаимообвързаност:
• Групиране на работната ръка, предвидена за изпълнението на обекта, в 

работни звена, като всяко от тях ще бъде натоварено с определен вид 
работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение; контрол върху 
тяхната дейност непосредствено от техническия ръководител и 
контрольора по качество.

• Основни СМР в рамките на проекта са следните:
о Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите. 
о Подмяна на съществуваща стара дограма и съпътстващи СМР, 

свързани с подмяната.
о Топлинно изолиране на външни стени и съпътстващи СМР, свързани с 

топлинното изолиране на външни стени - фасадно скеле, мазилки и 
др..

о Топлинно изолиране под и съпътстващи СМР. 
о Топлинно изолиране на покрив и съпътстващи СМР. 
о Мълниезащитна инсталация и заземление на главното ел. табло, 
о Препоръчителни СМР.
о Демобилизация на ресурсите и почистване на терена. 
о Като съпътстващи и паралелни на същинските СМР ще се 

изпълняват дейности по: Събиране и извозване на отпадъци 
/строителни и други/; Доставки и складиране; Товаро-разтоварни 
дейности; Дейности по замерване, мониторинг и контрол.

■ Описание на основните СМР:
• Доставка и монтаж на дограма:

о Проектът включва: демонтаж и изхвърляне на съществуваща
дървена/метална дограма; доставка и монтаж на PVC дограма с 
двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло с
коефициент на топлопреминаване < 1,70 Wm2K, петкамерна по 
спецификация; доставка и монтаж А1 дограма с коефициент на 
топлопреминаване 2,00 Wm2K по външни врати на сутерен, доставка 
и монтаж на табакери по спецификация, както и всички
съпътстващи строително - монтажни работи свързани с подмяната 
на съществуващата стара дограма - вътрешно обръщане на дограма, 
доставка и монтаж на вътрешен PVC и външен AL подпрозоречен 
перваз, боядисване на шпакловани стени около прозорци. 

о Дограма В съответствие СЪС стандарт БДС EN 14351-
1.2006+А1:2010, БДС EN ISO 10077- 1:2006 ИЛИ еквивалентно. 

о Дългогодишен договор с фирма за производство на PVC и алуминиева 
дограма и обучени специалисти по монтажа. Това съществено ще 
съкрати сроковете по доставката и увеличи качеството при 
монтажа на дограмата.Демонтирането на старата дограма и
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монтажа на новата ще върви едновременно/, 
о Монтажа на дограмата се осъществява, след прецизно нивелиране, 

чрез дюбели и планки в отворите на старата демонтирана дървена 
дограма. След монтиране на крилата на прозорците към касата, 
същата се укрепва с монтажна пяна. Крилата задължително трябва 
да са монтирани за да не се получи деформиране на касовата рамка 
под силата на разбухващата пяна. Монтажът и уплътняване на 
подпрозоречните первази (вътрешни и външни) се осъществява с 
монтажен силикон и винтове за метал. От вътрешната страна, 
прозоречните отвори се оформят чрез обръщане с гипсова мазилка и 
оформяне на ръбовете с метален профил. 

о PVC дограмата за врати и прозорци ще бъде по стандарт и 
произведена по представителна мостра, одобрена от Ръководителя 
на проекта. Дограмите са със сертификат от производителя. Ъглите 
на прозорците и рамките трябва да бъдат захванати, свързани и 
стегнати посредством фирмени сглобки. Болтовете и вътрешните 
компоненти трябва да бъдат или от неръждаема стомана или друг 
материал, устойчив на корозия. Устойчивостта на атмосферни 
условия ще бъде постигната посредством използването на двоен 
дурометър с ЕГДМ изолация с несвиваем шнур. Системата трябва да 
има локален дренаж, като всеки стъклопакет се самоизсушава.

• Топлоизолация:
о Топлинно изолиране на външни стени: доставка и монтаж на 

топлоизолационна система тип EPS, с дебелина 5см, коефициент на 
топлопроводност 0,035 W/mK и обемна плътност 15-18 kg/тЗ; 
доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, с 
дебелина 2см за външно обръщане на дограма, коефициент на 
топлопроводност 0,033 W/mK и обемна плътност 33-39 kg/тЗ; 
доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, с 
дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK върху 
партерни стени; доставка и монтаж на топлоизолационна система 
тип EPS, с дебелина Юсм, коефициент на топлопроводност 0,035 
W/mK и обемна плътност 15-18 kg/тЗ върху чело по страници и 
козирка на тераси на фасада юг; полагане на цветна силикатна 
екстериорна мазилка по външни стени и страници на прозорци; 
доставка и полагане на декоративна екстериорна минерално- 
мраморна цокълна мозаечна мазилка по партерни нива и входна 
козирка, както и всички съпътстващи строително - монтажни 
работи свързани с топлинно изолиране по външни стени. 

о Топлинно изолиране по еркери: доставка и монтаж на
топлоизолационна система тип EPS, с дебелина 5см, коефициент на 
топлопроводност 0,035 W/mK; полагане на цветна екстериорна 
мазилка по еркери, както и всички съпътстващи строително - 
монтажни работи свързани с топлинно изолиране на под. 

о Топлинно изолиране на покрив и задължителни съпътстващи СМ: Ще 
бъдат изпълнени работите предвидени в енергоспещяваща мярка 4, 
към които се отнасят доставка и полагане на топлинна изолация от 
каменна вата, с дебелина 12см, коефициент на топлопроводност 0,04 
W/mK и обемна плътност 24 kg/m; полагане на топлоизолационна 
система тип XPS, 5= 5см и с коеф. на топлопроводност А, <0,035 
W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) 
по покрив тип „ тераса. Към задължителните съпътстващи работи 
към енергоспестяваща мярка 4 са работите: доставка и монтаж на
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PVC фолио за пароизолация; доставка и монтаж на дървена скара за 
ТИ - ребра 6/12см през 60 см за закрепване на пароизолацията, както и 
всички съпътстващи строително - монтажни работи свързани с 
топлинно изолиране на покрив - демонтаж на стара и монтаж на 
нова летвена скара по покрив; доставка и полагане на един пласт 
хидроизолационна мушама върху дървените ребра и каменната вата; 
демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови бетонови червени 
керемиди за препокриване на скатния покрив; възстановяване на 
бетонови шапки по комини; възстановяване на мазилка по комини; 
демонтаж и изхвърляне на стара, заготовка и монтаж на нова 
обшивка от ламарина с полиестерно покритие по бордове, около 
комини, стреха, козирки, еркери, покрив фасада изток; демонтаж на 
стари и монтаж на нови водосточни казанчета от ламарина с 
полиестерно покритие; демонтаж на стари и монтаж на нови 
водосточни тръби от ламарина с полиестерно покритие; демонтаж 
на стари и монтаж на нови улуци от ламарина с полиестерно 
покритие.

■ Основни стъпки:
• Демонтажни работи - на керемиди, летвена скара, съществуваща 

хидроизолация /ако има такава/ ламаринени обшивки, водосточни казанчета, 
водосточни тръби и др.по покрива.

• Възстановяване на бетонови шапки по комини; възстановяване на мазилка по 
комини.

• Изпълнение на тенекеджийски работи:
о Обхват: ламаринените обшивки по покрива и стрехите, както и 

отвеждането на покривните води посредством олуци и водостоци в 
канализацията за дъждовни води. Те се изпълняват от 
пластифицирана ламарина с дебелина минимум 0,5 мм съгласно 
одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на избраната система. 

о При изпълнение в зимни условия се спазват специфичните изисквания 
на ПИПСМР. Тенекеджийските работи ще се изпълнят от 
квалифицирани работници.

о Олуците и водосточните тръби, както и надулучните поли ще се 
изпълнят от ламарина с полиестерно покритие. Те се укрепват със 
скоби. Скобите на олуците и водосточните тръби ще се монтират по 
дължина на разстояние 80 см. една от друга. Тенекеджийските 
работи ще се проверяват и приемат съгласно одобрения проект, 
ПИПСМР и изискванията на производителя. 

о Качеството и типа всички материали за тенекеджийски работи, 
които се влагат в строежа, ще са с оценено съответствие съгласно 
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
на съответствието на строителните продукти и да са придружени с 
с необходимите документи за качество.

• Монтаж на паризолация от PVC фолио: Пароизолацията ше бъде изпълнена 
с полипропиленов тъкан воал, високоустойчив на късане по стандарт БДС 
EN13984, полага напречно или паралелно на ската на покрива, закрепена с 
ребра 6/12 см през 60 см. Всички застъпвания се уплътняват с самозалепваща 
се лента. Всички увреждания в резултат на манипулациите като дупки по 
фолиото също се поправят с лента. Това уплътняване осигурява парна и 
въздушна непропускливост, което е важно за предотвратяване 
проникването на влагата в топлоизолацията.

•__Полагане на каменна вата: Каменната вата с обемна плътност 24 Kg/тЗ, 
________ 8=12.0 cm и с коефициент на топлопроводност А, =0,04 W/mK се полага по
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летвена скара над пароизолацията по покривната конструкция.
• Полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама съгласно изискванията ан 

проекта Полага се върху дървени ребра и каменната вата.
• Монтаж на улуците съгласно проекта.
• Монтаж на нови бетонови червени керемиди.
• За покриване на скатния покрив, вкл. капаци на сух монтаж с водеща летва и 

пластична обшивка.
• Мазачески работи:

о Грундиране и полагане на мазилка:
- Грундът се полага след пълното изсъхване на основата, като 

неговата роля е да уеднакви попивателната способност и да 
осигури no-стабилна връзка на основата с декоративната 
мазилка.
Фасадните мазилки се нанасят след цялостното изсъхване на 
грунда. Те са екстериорни силикатни мазилки по цветен 
проект. А при изпълнение на приземните нива се полага 
двуцветна минерална цокълна мозаечна мазилка съгласно 
проекта.

- Мазилките осигуряват механична защита на топлоизолацията, 
предотвратяват проникването на вода и придават естетичен 
външен вид на фасадата.
Основни спомагателни материали: Всички материали за 
мазилките трябва да отговарят по вид и по цвят на 
предписанията на проекта, както и на изискванията на 
съответния стандартизационен документ.

- Изпълнение на мазилки - При изпълнение на мазилки, ако е 
определено друго се спазва следната последователност на 
технологичните операции:

S  Почистване и подготовка на повърхностите.
S  Проверка на геометричните размери, вертикалност и 

хоризонталност.
S  Полагане на водещи профили или ленти.
S  Нанасяне на грунд.
•S Нанасяне на основния пласт.
S  Изравняване на основния пласт.
S  Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е 

нужно).
S  Заглаждане на втория слой - Обработка на ъглите по 

стени и тавани.
S  Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт 

Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.
S  Изпълнението на мазилки при зимни условия се 

разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, 
предписани в проекта и в РПОИС.

S  Приемане на мазилки: При приемането на мазилките се 
проверява следното:

I Мазилката, както и всеки от пластовете, да 
бъде здраво захваната за основата или по долния 
пласт.

4- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с 
добре оформени ръбове и ъгли, без петна от 
разтворими соли или други замърсявания и без

___________________________следи от обработващи инструменти.________
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il Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, 
каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя 
пълна документация (протоколи, актове за скрити 
работи, удостоверения и др.) за доказване на 
качествата на материалите, марката на разтворите и 
за специалните изисквания, поставени в проекта.

Бояджийски работи:
У Бояджийските работи да се изпълняват съгласно 

одобрения проект и ПИПСМР.
S  Материалите и полуфабрикатите за бояджийските 

работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на 
действащите стандарти и отраслови нормали.

S  При съмнение в качеството (неясно означение, липса на 
свидетелство, по- дълго съхраняване и др.) материалите 
се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в 
лицензирани лаборатории.

S  При изпълнение в зимни условия да се спазват 
специфичните изисквания на ПИПСМР. Преди започване 
на бояджийските работи да са завършени всички ВиК и 
електро инсталации с изключение на крановете, 
ключовете и контактите.

S  Всички монтирани врати и прозорци да бъдат облепени 
с цел тяхното запазване.

S  Всички дървени елементи да бъдат грундирани в 
работилниците, а на обекта да се боядисат двукратно.

S  Повърхностите, които ще бъдат боядисани, да са чисти 
от прах и други замърсявания и да не са проверени.

S  Преди боядисване с латекс стените и таваните да се 
грундират с дълбоко проникващ грунд. Дървените 
повърхности да се китосат и шлайфат преди 
грундиране.

С Металните елементи да се почистят от ръжда, прах, 
масло и други замърсители преди да се грундират.

С Да не се боядисва при температура под 5°С.
S  Към боядисване след грундиране или боядисване на 

следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на 
предходния.

S  Латекса да бъде безвреден и в три светли цвята.
S  Качеството и типа на всички материали за бояджийски 

работи, които се влагат в строежа, трябва да са с 
оценено съответствие съгласно Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване 
на съответствието на строителните продукта и да са 
придружени с „Декларация за съответствие “.

S  Фасадното боядисване не се позволява в следните 
атмосферни условия:

4- В сухо и топло време и температура по-висока 
от 30 градуса.

4- В дъждовно време и при влажни стени, основата 
за боядисване да се одобри от Възложителя.

4- При силен вятър над 50км/ч.
4- В случаи на водноразтворими бои, когото



температурата е под 5°С и в случаи, че съдържа 
органични разтворители - под 0°С.

4- Не се допуска боядисване на външни метални 
повърхности при наличие на кондензат или 
относителната влажност на въздуха е над 80%.

4- Бояджийски работи с варови разтвори могат да 
се извършват на открито само ако 
температурите не са под +5°С.

S  Изпълнителят трябва да спазва изискванията на тази 
спецификация и Проекта, разработен според 
изискванията на Възложителя, Задължителните 
чертежи и Спецификациите. Всички бои и покрития да 
се нанасят стриктно според инструкциите на 
Производителя.

S  Боядисаните повърхности не трябва да имат повече от 
Зтт нарушаване на ограничителната линия или Зтт 
зацапване и протичане на различен цвят.

Мълниезащитна инсталация. Заземление главно ел. табло: 
Работата по електрическата инсталация трябва да бъде 
осъществена в съответствие с изискванията на БДС и 
останалите действащи нормативни документи на Република 
България, касаещи електрическите инсталации, а по-точно:

S  Правила за инсталиране на електрически съоръжения.
S  Правилник за приемане на електромонтажни работи.
S  Правила за техническо управление на елетросъоръжения 

и мрежи.
S  Правила за безопасност при работа с електрически 

уреди и съоръжения.
S  Правила за безопасност при работа и управление на 

електрически съоръжения и мрежи.
S  Изисквания за противопожарна безопасност при 

строителна и монтажна дейност.
S  Нормативи за пускане на електрически инсталации. 

Материали и изработка:
S  Всички инсталации и съоръжения, доставени в съгласие 

с клаузите на договора, трябва да осигуряват 
максимална защита срещу електрически удар. Това 
изискване трябва да стои като първо и най-важно 
съображение при вземането на решение от Изпълнителя 
относно избора на материали и работни методи, както 
и при окомплектоването с детайли.

S  Стриктно ще бъдат спазвани всички мерки за 
безопасност, уточнени в прилаганите стандарти и 
разпоредби.

S  Доставка на всички необходими фиксиращи елементи и 
материали за инсталацията, части и инструменти за 
завършване на инсталацията в съответствие с 
настоящата спецификация и проектната 
документация.

■С Всички материали и аксесоаритрябва да бъдат 
фабрично направени и избрани от фабричния 
стандартен асортимент на продуктите. Металните 
проводници трябва да отговарят на БДС 6360-80, БДС



2739-72 или БДС 738-85.
Контрол на качеството: Преди приемането на съответната 
инсталация Изпълнителят трябва да проведе изпитания и 
тестове (след завършване на инсталацията) на всички 
инсталации с цел установяване на техния капацитет, 
консумирана мощност, обща ефективност и функционалност, 
съответстващи със спецификациите и изискванията на 
договора. За приемане на извършените електромонтажни 
работи Изпълнителят е длъжен да представи документация 
съгласно гл. 12 от Правилника за приемане на 
Електромонтажни работи /  БСА 12 /1984/.

■ Ключови моменти и действия на участниците по тях (под ключов момент са 
дефинирани тези проявления, които могат да се проявят по време на изпълнението 
на поръчката и да се отразят негативно на срока или на качеството на изпълнение:

о Ключов момент: Комуникация и координация в работата между 
останалите участници в процеса - Възложител, проектант, 
строителен надзор и др. - действия на участника: Своевременно 
осъществяване на контакт с останалите лица-участници в 
строителния процес, които могат да имат отношение по него. 
Изготвяне на комуникационна стратегия и определяне на лица, 
осъществяващи комуникация/координация между заинтересованите 
страни в проекта. Ежедневно съгласуване на дневните задачи по 
съответните дейноисти между екипа на изпълнителя. Провеждане на 
седмично заседание с фирмените ключови експерти и служители от 
компетентните органи. Изискване на обратна връзка пряко от 
участниците/компетентните органи; Отстраняване на член от екипа 
на Изпълнителя, натоварен с комуникацията и замяната му с друг в 
случай на напрежение поради негово поведение; Пряка намеса от 
страна на ръководството на дружеството в информационния обмен с 
останалите. Поддържане на тон на колегиалност и воля за 
сътрудничество.

о Ключов момент: Обстоятелства, възпрепятстващи или забавящи 
изпълнението на СМР, които не са могли да бъдат установени на по- 
ранен етап - действия на участника: Търсене на правна/техническа и 
административна помощ за отстраняване на обстоятелството. 
Наваксване на закъснението чрез оптимизиране на организацията на 
последващ етап в изпълнението; Отстраняване на причината за 
закъснението със собствени сили и средства, ако това е възможно.; 
Преорганизиране на работния процес, планиране и включване на 
допълнителни човешки и материални ресурси за компенсиране на 
забавянето.

о Ключов момент: Доставка на основни материали или
технологично оборудване/предварително изготвени елементи от 
строежа - действия на участника: Преразглеждане на сключените 
договорености с доставчици с цел да се осигури срочно изпълнение на 
доставки, заявки и др. Предприемане на финансово стимулиране за 
предсрочно изпълнение. При опасност от забава, заявките ще се 
поръчат при алтернативен доставчик. Подобряване работата на 
отделите по логистиката и доставно-складовите дейности за да се 
скъсят сроковете и да се навакса евентуална загубата на време; 
Преорганизиране на ресурсите за оптимизиране на работата във 
времеви аспект.

о Ключов момент: Работен състав - действия на участника:
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Материално-финансово стимулиране на персонала за предсрочно 
изпълнение. При изоставане от графика ще се предприеме включване 
на допълнителни човешки ресурси или пренасочване на вече 
ангажирани към етапи, където бихма могли да спомогнат за 
наваксване на закъснението. Привличане на допълнителни ресурси при 
необходимост.

о Ключов момент: Сътрудничество с живущите в блока - действия на 
участника: Активно съдействие в процеса на комуникация между 
обитателите, Изпълнител и Възложител, чрез провеждане преки 
срещи и разговори. При необходимост ще се прибегне до привличане на 
медиатор. Мотивиране на живущите чрез разяснения относно 
положителните предимства на постигнатото до момента, за 
очакваните ползи от на проекта. Привличане на социални партньори 
от местната общност, които да спомогнат за безпроблемното 
реализиране. Преразглеждане и промяна на собствената организация. 

о Ключов момент: Навременно изпълнение на ангажименти за авторски 
надзор.При невъзможност от изпълнение на ангажимента лично от 
него, осигуряване на валидно упълномощаване -  действия на 
участника: Предварително уведомяване на съответния проектант за 
необходимите от него действия. Оказване на всякакъв вид 
сътрудничество.работа, когато тя създава на затруднения или 
неудобства на населението.

о Ключов момент: Предване обекта на Възложителя - действия на 
участника: Предварително съгласуване на евентуални забележки по 
предаването и тяхното своевременно отстраняване. Постоянно 
осигуряване на възможност за проверка и контрол от негова страна 
за да се избегне установяването на несъответствие с договорено на 
късен етап. Оказване на пълно съдействие и проява на добра воля за 
сътрудничество и диалог с него.

■ Мерки за намаляване на затруднението за обслужване дейността на живущите:
• Изисквания за сигурност.
• Противопожарна защита.
• Физически достъп.
• Достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия 

и интернет).
• Състояние на заобикалящата среда - управление на отпадъците, качество на 

въздуха/почвите/водите.
• Отдих и почивка.
• Управление на риска.
• Контрол на процесите:

о Контрол на техническата документация. 
о Контрол на влаганите материали и окомплектовки. 
о Контрол на ресурсите. 
о Контрол на работната среда. 
о Контрол на параметрите на процесите. 
о Контрол на специалните процеси, 
о Контрол на идентификацията. 
о Контрол на документирането.

• Контрол на процесите: самоконтрол от изпълнителите на съответните 
дейности; контрол от Ръководител на проектантския екип и Техническия 
ръководител /ТР/; периодичен контрол от Контрол по качество /KKJ; 
контрол от Строителния надзор; контрол от Проектанта и Възложителя.



• Общи положения:
о Възложителят и/или консултантът може по всяко време да 

инспектират работите, да контролират технологията на 
изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на 
изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения 
и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят 
уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Отговорникът по 
качество изпълнява контрол върху всички материали.

о КК и ТР извършват входящ контрол на материалите доставени 
директно на обекта.

о В зависимост от изискванията на работната документация ТР 
извършва контрол по време на строителството и краен контрол на 
обекта.

о Ако по време на входящият контрол на материалите и 
окомплектовката, ТР констатира несъответствие той действа 
съобразно инструкции и процедури.

о Ако при контрола по време на строителството се установят 
отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в 
характеристиките на продукта, РЕ на обекта спира работата и 
разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията.

о При необходимост се предприемат корегиращи и превантивни 
действия.

о Всички производствено-технически процеси трябва да се изпълняват 
съгласно предоставената работна документация и разработените 
технологични инструкции.

о В строителството се допускат само окачествени и отговарящи на 
изискванията на техническата документация суровини, материали и 
окомплектовка.

• Видове:
о Контрол при съхранение на материалите по време на производствения 

процес:
- Необходимите материали за изграждане на обектите се 

доставят директно на обекта, където се организират 
временни приобектови складове/площадки. Преди ползването 
им същите се подлагат на контрол.
ТР контролира всички строителни материали, които ще се 
складират на определените за целта места.
Завършени видове работи се проверяват и изпитват според 
изискванията на техническата документация и съобразно вида 
им се предават на възложителя с Актове и Протоколи, 
съгласно Наредба № 3 /31.07.2003 г. “Съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството ”

о Контрол при транспортирането на материалите и при доставките: 
Контрол при доставката и транспортирането на 
материалите се осъществява от Отговорника по снабдяване и 
доставки, КК и ТР.
ТР контролира използването на материали и смеси, да става 
само съгласно указанията за употреба и депониране.
За изправността на машините и тяхното използване следи 
Отговорник „ Механизация и автотранспорт ”

о Контрол на ресурсите:
ТР извършват ежедневно контрол на производственото
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оборудване (ПО), технологичната екипировка и на средства за 
наблюдение и измерване (СНИ).
Отговорник „Механизация и автотранспорт” отговарящ за 
изправността на машините поддържа в актуално състояние 
“Инвентарната книга на машините” и извършва периодичен 
контрол.

о Контрол на работната среда:
Координатор по ЗБУТ и ТР ежедневно следят за спазване 
изискванията за работната среда и при констатирано 
отклонение предприема незабавни действия.

- Координатор ЗБУТ следи на работните места да се създават 
условия за опазване на здравето на работещите и осигуряване 
на безопасност, като: работното място и работното 
оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички 
неизправности, които могат да засегнат безопасността и 
здравето на работещите, се отстраняват във възможния най- 
кратък срок; работното място, работното оборудване и 
пътищата към тях се почистват редовно; защитното 
оборудване и средствата за колективна и лична защита се 
проверяват и се поддържат в изправност; пътищата към 
аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни по 
всяко време; оборудване с противопожарни средства и аптечка 
за първа помощ; Преди започване на строително-монтажните 
работи на обекта цялостния персонал, предвиден за 
изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж 
по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за 
инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана; Ще бъдат 
осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за 
всеки от работниците, както и за техническите лица, 
представители на възложителя и контролните органи, 
временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се 
издаде заповед задължителното им ползване при работа или 
престои на строителната площадка; Състоянието на ЛПС и 
тяхното износване ще бъде проверявано периодично и 
резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол; 
Координатора по безопасност и здраве ши техническия 
ръководител не трябва да допускат до работа
неинструктирани и необучени работници; Всеки работник 
преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност 
е длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи за 
собствената си безопасност; Всички работници и служители 
са длъжни да познават и спазват наредбата за 
противопожарна защита; Ще бъде осигурена денонощна 
охрана на обекта с цел опазване на складираните материали, 
наличната техника на обекта, както и собствеността на 
Възложителя; По отношение на изпълняваните дейности, 
същите ще са съгласно утвърденият от Възложителя проект; 
Всички сгради, включително складове, санитарните възли, 
както и стаи за почивка се подържат в добри хигиени условия. 
Не се допуска замърсяване, с което се осигурява възможност 
на персонала да работи безопасно и ефикасно; На всички 
работници се извършват професионални медицински прегледи
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от служба за трудова медицина; ТР организира и контролира 
поддържането на реда и чистотата в строителните обекти. 
Той организира и контролира редовното почистване на 
площадката; Независимо от тези разпоредби всеки работник 
носи лична отговорност за реда и чистотата на своето 
работно място.

• Мерки за опазване на околната среда.
❖  Линеен календарен график за изпълнение на поръчката.
❖  Диаграма на работната ръка.
❖  Диаграми на механизацията.
❖  Ресурсна таблица.
❖  Декларации/сертификати за съответствие на материалите.

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 
възложителя.

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 
описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълненето на 
поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествените сметки 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 на иницииране, включващ 
процеси по подготовка и оторизация на договора, Етап на планиране, включващ извършване на 
подробни прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по 
изпълнение на поръчката (Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на 
работна структура; Планиране на етапите; Планиране конкретното изпълнение на задачите; 
Планиране на ресурсите; Планиране управлението на риска; Планиране на качеството; 
Планиране на комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; 
Планиране начина на отчитане); Етап по стартиране на същинското строителство; Етап на 
окончателно отчитане, съставяне на Акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството и предаване обекта на възложителя; Етап по 
гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството.

Като постоянни съпътстващи дейности участникът е заложил: мерки за намаляване 
затрудненията за живущите; мерки по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда /в т.ч и 
регулярно сметосъбиране в района на строителната площадка/; контрол по качеството на 
влаганите материали и изпълнението; изготвяне на отчетни документи, актове и протоколи по 
време на строителството; комуникационни и координационни мероприятия; мерки за 
популяризиране и публичност съгласно изискванията на програмата.

В рамките на представените от участника етапи за изпълнение на поръчката са изложени 
съответните подетапи, 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: подготвителни работи и мобилизация на ресурсите; 
подмяна на съществуваща стара дограма и съпътстващи СМР, свързани с подмяната; топлинно 
изолиране на външни стени и съпътстващи СМР, свързани с топлинното изолиране на външни 
стени - фасадно скеле, мазилки и др.; топлинно изолиране под и съпътстващи СМР; топлинно 
изолиране на покрив и съпътстващи СМР; мълниезащитна инсталация и заземление на главното
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ел. табло; други СМР, в това число: демонтажни работи - на керемиди, летвена скара, 
съществуваща хидроизолация /ако има такава/ ламаринени обшивки, водосточни казанчета, 
водосточни тръби и др.по покрива; възстановяване на бетонови шапки по комини; 
възстановяване на мазилка по комини, изпълнение на тенекеджийски работи; монтаж на 
паризолация от PVC фолио; полагане на каменна вата; полагане на 1 пласт хидроизолационна 
мушама; монтаж на улуците съгласно проекта; монтаж на нови бетонови червени керемиди; за 
покриване на скатния покрив, вкл. капаци на сух монтаж с водеща летва и пластична обшивка; 
мазачески работи - грундиране и полагане на мазилка; бояджийски работи; демобилизация на 
ресурсите и почистване на терена; съпътстващи и паралелни на същинските СМР дейности по 
събиране и извозване на отпадъци /строителни и други/, доставки и складиране, товаро- 
разтоварни дейности, дейности по замерване, мониторинг и контрол. 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. Предвижданията са приложими за конкретния строеж -  предмет на поръчката 
предвид неговите характеристики и особености.

Представени са предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат 
вложени при изпълнението. Въведени са изисквания към качество на материалите и контрол. 
Материалите са индивидуализирани, като съответствието им с изискванията н възложителя е 
удостоверено с декларации/сертификати за съответствие.

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 предвидените продължителност с дни, необходимите технически ресурси, материали 
за изпълнение и човешки ресурс с посочване на състава на необходимата бригада за 
изпълнение. 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. 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 както в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката с описание на необходимата техника, така и в приложения линеен 
график, съдържащ описание на необходимата техника за изпълнение на всеки вид строителна 
работа съгасно КС. Описани са вид на техниката, брой на машините и дните, през които същите 
ще работят. Също така е представено основното приложение на техниката за изпълнение на 
строителни процеси. При анализ на представената информация като част от организация на 
ресурсите комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително 
необходимото оборудване 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; 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 ресурсната обезпеченост: - в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката с представяне на: организация на човешките ресурси, включваща: 
описание за всеки член на инженерно техническия екип, състоящ се от технически
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ръководител, строителен инженер - строителство на сгради и съоръжения, контрол по 
качеството и контрол по безопасност и здраве, в следния обхват: основни функции и 
задължения, необходима компетентност и организационни връзки и взаимоотношения; 
описание на изпълнителския персонал, включващ работници топлоизолационни работи - 8 бр., 
работници покривни работи - 5 бр., работници монтаж дограма - 5 бр., работници 
мълниезащита - 4 бр., общи работници - 18 бр., които са разпределени в съответни бригади; - в 
линейния график за изпълнение на поръчката с представяне на разпределението на строителния 
екип по отделните видове работи съгласно КС, съдържащо данни за тяхната продължителност, 
брой и вид на заетите лица; в приложената диаграма на работната ръка, която ще се използва 
при изпълнението на обекта. Съгласно изготвената диаграма на работната ръка максималният 
брой работници е 36, 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 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. Организационната структура 
осигурява плавно и динамично взаимодействие и поддържане на високо ниво на взаимно 
информиране.

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, в 
това число производителност.

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 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.

2.3.5.2. Ценово предложение:
Съдържание:
Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
❖  Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с предварително 
обявените условия:

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.
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2.4. „ГАРАНТ СТРОЙ“ ЕООД:
2.4.1. Изискуеми документи:
Участникът е представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 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, и същите са редовни.

2.4.2. Разяснения:
При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица.

2.4.3. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не 
е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участниците са 
налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, които 
обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични регистри, в това число 
Търговския регистър при Агенция по вписванията - http://www.brra.bg/ и Централния 
професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 
България - http://register.ksb.bg/, като мотивите за това са, както следва:

2.4.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени декларации, както следва: 
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 
Образец M 2 ,  и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  5 от ЗОП, 
изготвена съгласно Образец М  3, с които 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.

2.4.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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 - 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 III до V категория; II група: строежи от III до IV категория; III група: 
строежи от III категория; IV група: строежи от III до IV категория; доказал се е като утвърден 
контрагент в сферата на строителството, свързани с изпълнение в сгради за обществено и 
жилищно обслужване на подмяна на дограма, топлоизолация на стени и топлоизолация на 
покриви, с изпълнени подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи 
на изискванията на възложителя -  Обект: „Извършване на СМР в Учебен корпус на ПГ „Васил 
Димитров“ - гр.Мадан“, Период за изпълнение - 22.04.2014г.-01.07.2014г., Възложител: ПГ 
„Васил Димитров“ - гр.Мадан; Обект: „Ремонт па Народно читалище "Родопчанка-2008", с. 
Рибннца“, включващ покривни, демонтажни работи, подмяна па дограма, изолационни работи и
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мазилки, Период за изпълнение -  23.09.2014г..-05.12.2014г., Възложител: Народно читалище 
"Родопчанка-2008", с. Рибница; Обект: „Въвеждане на Енергоспестяващи мерки за сграда на 
ЦДГ "Веселина", гр. Мадан, кв. Батанци“ по проект „Красива България“, Период за изпълнение 
-  31.05.2014г.- 15.08.2014г., Възложител: Община Мадан; удостоверил е, че разполага с наличен 
кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално 
обявените от възложителя условия; 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.

2.4.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 170 555.81 лева /словом сто и седемдесет хиляди 

петстотин петдесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ без Д ДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.50 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 60 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 45 % ; 
о Доставка складови разходи: 5 % ; 
о Печалба: 10 % .

❖  Срок за изпълнение на обществената поръчка: 100 /словом сто/ 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.

2.4.5. Офертата на участника в частта на техническото предложение и ценовото 
предложение с приложенията към тях, не е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, 
така и на тези, определени от възложителя, като мотивите за това са, както следва:

2.4.5.1. Техническо предложение:
Съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

Образец № 4, със съдържание, както следва:
❖  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:

■ Ключови фактори:
• Материални ресурси:

о Предварителна организация относно проучване на пазара за доставки 
и цени на необходимите материали, която осигурява своевременно 
реагиране; работа с широк обхват от контрагенти, което осигурява 
навременно снабдяване с качествени материали за изпълнение. 

о Система за планиране на материалните запаси - разходни норми 
(технологии) за производство и материални запаси, съблюдавайки 
следните основни аспекти от концепцията за срочност на 
доставките на материалните ресурси:

Поръчки от обекта.
- Доставчици на материали - заявки към тях и следене на 

изпълнението им.
Осигуряване на допълнителни източници за доставка.
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- Доставките на строителни материали съвместно с наши 
контрагентите, като приемане на доставените материали на 
обекта под ръководството и отговорността на определено 
отговорно лице.

о Трудови ресурси - осигурен достатъчен на брой и с необходимата 
квалификация технически персонал и работна ръка. 

о Срокове за изпълнение на Проекта - съгласно график, в който е 
заложен срокът за изпълнение на обекта:

Линеен календарен план-график за изпълнение на 
поръчката,съобразен с технологичната последователност и 
обем на необходимите материални и трудови ресурси;
Работни карти с операции на работници;

- Контрол на работното време на работния състав.
о Доставка на механизация, оборудване и инвентар -  превоз на цялата 

нужна техника с транспорт на участника.
■ Технология за изпълнение на строителството:

• Организация и подготовка за изпълнение на СМР, включително и иа 
временното строителство:

о Подготовка за изпълнение на СМР, организация по транспортиране на 
машини, инвентар и оборудване, заявки за основни видове материали, 
както и всички други дейности, свързани със строителния процес до 
пълната готовност за стартиране на същинското строителство, във 
възможно най-кратки срокове под прякото разпореждане на 
ръководни кадри с дългогодишен опит в строителната сфера. 

о Линеен календарен план -  съобразяване на необходимите темпове на 
влагане на материали в строежа, сроковете за изпълнение на обекта, 
наличната работна ръка, като при евентуални изменения съответни 
решения.

о Започване на изпълнението на СМР на обекта с неговото 
задължително обезопасяване, след което да се извърши подготовка и 
организация за запознаването на работещите на обекта с: местата 
на строителната площадка, на които има специфични рискове; 
местата за инсталиране на повдигателни съоръжения; местата за 
складиране на строителните продукти и оборудване, временни 
работилници и контейнери за отпадъци; захранването с
електричество и водоснабдяване на обекта; сигнализацията за
бедствие, авария, пожар или злополука. 

о Съгласува\не на временното строителство с Възложителя и
поставяне на информационни табели и ограждения с оформяне на 
място за вход и подход към строителния обект. 

о Осигуряване на движението по време на изпълнението на СМР на 
обекта с поставянето на временни пътни знаци преди започване на 
строителството, които да се премахнат след изпълнението на всички 
СМР на обекта; мерки при доставката и монтажа на материалите 
за предупреждение и предотвратяване на пътни инциденти. 

о Оформяне на складова площадка.
о Захранването с електрическа енергия и водоснабдяване на

площадката за нуждите на строителните процеси от
съществуващите ел. и ВиК инсталации, след съгласуване със 
собствениците лсивущи в сградата, чрез съдействието на 
Възложителя и под контрола на техническия ръководител. 

о Транспортни работи на строителната площадка:
Подход и снабдяване на строителни материали посредством
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съществуващи пътища.
Обособяване на временни пътища по площадката с цел 
материалният поток при разтоварването да преминава по 
възможност в посока на мястото за монтаж; използване на 
наличните обособени площи в границите на имота.
Товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж и 
демонтаж на строителни машини под ръководството на 
определено от строителя лице при взети мерки за безопасност. 

о Определяне на депо за сортиране на строителни отпадъци /съгласно 
изискванията за опазвяне на околна среда/, както и местата на 
техниката, която ще се използва.

• Строителен процес съгласно възприетите строителни методи, технически 
норми и стандарти за изпълнение на строителството; мероприятия по 
ЗБУТ; изпълнение на голяма част от строителните процеси ръчно със 
съобразни машини и инструменти; в комплектите машини влизат и 
спомагателни технически средства и инвентари, необходими за извършване 
на даден процес.

■ Етапи на изпълнение на строително - ремонтните работи -  застъпване на 
етапите, тъй като е възможно да се изпълняват, без да има пречене между 
отделните изпълнители, както и технологично такова:

• Първи етап - подготвителни работи; Протокол за откриване на 
строителната площадка и Заверка на Заповедна книга.

• Втори етап - демонтажни работи по фасада и подмяна на дограма:
монтаж на фасадно тръбно скеле - доставка през време на подготовка на 
площадката за СМР, монтаж от осем работници в рамките на една 
седмица, с необходима височина и анкериране за безопасност към сградата; 
осигуряване на пътеките с предпазни парапети; предпазна мрежа по цялата 
височина; инсталиране на вертикален подемник, с който ще се спускат 
демонтирани и ще се качват нови материали; едновременно с монтирането 
на скелето демонтаж на водосточните тръби; демонтаж на външни тела 
климатизатори, след което изпълнение на подмяната на дограмата и 
вратите; демонтаж на старата дограма от двама работници за шест дни; 
изваждане на дограмата от отворите от вътрешната страна и 
внимателно, за да се избегне евентуално лошо изкъртване на зидовете; в деня 
на доставка на дограмата започване на монтажа й; монтаж на новата 
дограма от петима работници паралелно с демонтажа на съществуващата, 
за да избягване създаване на предпоставки за неудобство на живущите; 
освен лично работно оборудване използване на перфоратор за закрепване на 
дограмата към стените; фиксиране на рамките на монтираната нова 
дограма с дървени клинове, за да се избегнат деформации по време на 
монтажа; по време на поставянето й непрекъснато нивелиране; след 
закрепването на рамките към стената посредством анкерите запълване на 
луфта между рамките и стената с полиуретанова пяна със специално 
предназначение; след втвърдяване изрязване на излишъците; дограмата и 
вратите, които ще бъдат монтирани ще отговарят на съществените 
изисквания към строежите в съответствие с технологията и правилата за 
изпълнение на СМР при спазване на Техническата спецификация в проекта и 
на стандартите за качество на строителните продукти, удостоверено със 
съответните декларации от производителя и указания за приложение, както 
и съответните сертификати; Успоредно с дейностите, свързани с 
подмяната на дограмата, извършване от двама работници за два дни на 
изчукване на старата подкожушена, напукана мазилка по стрехите на 
сградата.__________________________________________ ______ _______
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• Трети етап - топлоизолиране на външни стени и съпътстващи СМР: след 
подмяната на старата дограма започване с предвидените зидарски работи 
по терасите, непосредствено преди извършване на външните 
топлоизолационни работи по фасадата, по тераси, козирки и еркери; мерки 
за предпазване на положената вече нова дограма от замърсяване и зацапване 
при понататъшните дейности свързани със строително - ремонтните 
работи, като освен че ще се разчита на фабричното фолио на дограмата, тя 
да бъде увита и с полиетиленово покривало; преди работа по терасите 
демонтиране на старите парапети и изграждане на преградните стени от 
газобетонни блокчета с дебелина 10 см; изграждане на зидариите от двама 
зидаро-мазачи за един ден, по традиционен начин, с използване на 
конвенционални ръчни инструменти и инвентар- дрелка за приготвяне на 
разтвора за зидане стоманена мистрия, комбинирана мистрия, отвее, 
мастар, зидарски чук; поставяне на газобетонните блокчета плътно едно до 
друго като се почукват с гумен чук; при необходимост рязане и обработване 
с трион за рязане на клетъчен бетон; приготвяне на лепилото с 
необходимата консистенция и разнасяне на равномерен тънък слой по 
цялата повърхност на редовете със съответната назъбена лопатка; за да се 
получи качествена зидария, добро запълване на всички фуги - вертикални и 
хоризонтални; непрекъснато нивелиране на блоковете; захващането на 
зидарията към сградата според проектното решение; шпакловане на 
готовите стени и боядисване с латекс; извършване от трима работници за 
четири дни на изкърпване на предвидената варо-циментова мазилка по 
стрехите на сградата; полагането на външната топлоизолация според 
изискванията в проекта, както и в съответствие с указанията на 
производителя; работници, които ще бъдат ангажирани с извършване на 
процеса по топлоизолиране на сградата - средно по осем на ден; първия 
фактор, който ще се вземе под внимание при полагането на 
топлоизолационната система навсякъде, където е предвидена 
подготовката на основата - ще се проверява равнинността и якостта; 
преди изпълнението, където е необходимо ще се отстрани дефектиралата 
външна мазилка до здрава основа, за да се получи по-добро сцепление на 
лепилото с основата; последващо действие е нейното изкърпване; след 
необходимото време за изсъхване на изкърпената основа нанасяне на 
дълбокопроникващ грунд по всички повърхности, предвидени за
топлоизолиране; четирима бояджии ще грундират основата за пет дни с 
различни видове валяци, четки и ванички; лепенето на топлоизолационните 
плочи, предвидени за изолация по външни стени, ще започне последователно, 
отдолу нагоре, лепилният разтвор ще се нанася по периферията на 
плоскостите на ивици, тъй като това гарантира залепването им здраво и по 
цялата им периферия и не дава възможност да се разместват; 
топлоизолационните точи ще се редят по схема „ тухлена зидария ” като се 
разминават „шахматно” както по фасадата, така и по външните ръбове; 
първият ред листове задължително ще се нивелира и отвесира; листовете 
ще се редят плътно един до друг като наличието на фуги получили се по 
време на работа ще се запълват с ивици топлоизолационен материал; 
дюбелирането ще се случи след изсъхване на лепилната смес; при 
дюбелирането на 1 кв.м. ще се поставят по 6 дюбела, като поставянето им 
ще се извършва чрез пробиване на отвори с перфоратор и набиване с 
помощта на чук; ръбовете на сградата ще бъдат защитени от наранявания, 
чрез полагането на РУС ъгли с фабрично залепена стъклотекстилна мрежа; 
ще се монтират водооткапващи лайсни в долната част на топлоизолацията, 
както и навсякъде където може да се получи „ подливаие ” на дъждовна вода;
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водооткапващите лайсни предотвратяват последващо нарушаване 
цялостта на системата като откапват дъждовната вода; тяхното 
предназначение е също така, да се изправят всички хоризонтални и 
вертикални ъгли на сградата; след монтажа на ръбоохранителните ъгли 
следва шпакловката на сградата (една ръка); топлоизолацията ще се армира 
с мрежа; за предотвратяване на напуквания по фасадата, мрежите ще се 
застъпват с по 5-10 см една с друга; след пълното изсъхване на лепилото ще 
се направи втора ръка цялостна шпакловка - за целта ще се използва 
шпакловка с фибри; изсъхналият слой шпакловка ще се грундира, след което 
ще се нанесе финишния слой от предвидената силикатна екстериорна 
мазилка по цвят съгласно цветен проект; успоредно с извършване на 
цялостното фасадно топлоизолиране ще се извърши външно обръщане на 
прозорци и врати, ще се обособят и цоклите на сградата с топлоизолационни 
плоскости XPS с дебелина 5 см, като начинът на изпълнение е същият както 
при фасадата; цялата цокълна повърхност ще се шпаклова; след изсъхването 
й основата ще се грундира и ще се нанесе завършващ слой от декоративна 
екстериорна минерално - мраморна цокълна мазилка съгласно архитектурен 
проект; мазилката ще положат петима мазачи за шест дни; разстоянието 
между цокъла и фасадата ще се коригира с поставяне на цокълен профил от 
ламарина с полиестерно покритие, който ще се анкерира към стената; 
трима работници ще го изпълнят в рамките на три дни; с нанасянето на 
финишния слой от топлоизолащюнната система и изминаване на 
технологичното време за изсъхването му ще се положат предвидените 
алуминиеви подпрозоречни первази; монтиране от четирима работници за 
четири дни; непосредствено след приключване на мазаческите работи по 
фасадата ще се монтират новите стоманени парапети предвидени за 
надграждане по плътен борд по тераси от четирима работници; за 
осигуряване на тяхната дълготрайна защита върху тях ще се нанесе слой 
антикорозионен грунд и два слоя алкидна боя в цвят по избор на проектанта; 
за монтажа ще работят четирима железари около осем дни и ще се 
използва следната механизация - перфоратор за пробиване на отвори, 
винтоверт за захващане на ръкохватката към стената, също така 
електрожен и оксижен - за направа на свързващата заварка; трима 
монтажници ел. инсталации ще извършат обратно поставяне на 
премахнатите по - рано климатизатори; монтиране по прозорците в 
приземния етаж на стоманени решетки от профил 20/20/3 см през 10 см, 
след което нанасяне на антикорозионен грунд и боя, които ще осигурят 
защитата им от корозия в процеса на експлоатация .

• Четвърти етап - топлоизолиране на покрив и съпътстващи СМР - макар и 
обособен като отделен, този етап няма да съществува като самостоятелен 
такъв: ремонтните дейности, предвидени по покрива, ще се извършват 
непосредствено с извършване на работите, свързани с топлоизолиране на 
фасадата; започване на темонтните дейности по покрива с демонтажа на 
керемидите, летвената скара, всички видове ламаринени обшивки, покривно 
водоотвеждане - водосточни казанчета, олуци; ще се коригират отворите 
за капандурите с помощта на ел. къртач от двама работници за два дни; 
целият демонтаж на покрива ще се случи за една седмица, като ще се 
изпълни от трима работници; започване с ремонт на комините по покрива с 
очукване на старата корозирала и напукана мазилка по тях; поради 
разрушената цялост па бетоновите шапки по комини отливане на същите 
от циментова смес в направена кофралсна форма; достатъчно широка 
периферия, за да защитават тялото на комина в процеса на експлоатация; 
двама работници за четири дни ще измажат комините с варо-циментова
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мазилка, която ще оставят да съхне и ще продължат с полагане на 
пароизолационния слой от PVC фолио върху съществуващия стоманобетонен 
скат; пароизолацията ще се положи от двама работници за три дни; този 
слой ще се положи, за да контролира преминаването на водни пари към 
топлоизолацията, които могат да влошат качествата й; направата на 
новата дървена покривна конструкция ще се извърши от четирима 
работници за една седмица, която да се състои от ребра с размери 6x12 см., 
които ще се разположат през 60 см. осово разстояние между тях; ребрата 
ще се анкерират върху съществуващия стоманобетонен скат; механизация 
за монтажа на дървения материал по покрива - бензинови резачки, 
асансъорна вдигачка, перфоратори; в този период двама работници ще 
шпакловат комините, в рамките на три дни; Между покривните ребра ще 
положим /двамаработници за осем дни/каменна вата, след като е нарязана 
предварително с необходимата широчина, с добавяне на 1-2 см 
допълнително, което да гарантира, че изолационният материал ще се 
задържи здраво на мястото си между гредите на покрива; когато се работи 
с изолационния материал и най-вече, когато той се реже, лицата 
извършващи съответната дейност, ще носят необходимите лични предпазни 
средства - противопрахов респиратор и ръкавици; с полагане на 
хидроизолационната мембрана се решават всички въпроси по предпазване на 
топлоизолацията и подпокривното пространство от вредното влияние на 
влагата, а така също максимално рационално и функционално 
оползотворяване на подпокривния обем; топлият и влажен въздух, който се 
издига от вътрешността на сградата към подпокривното пространство, 
може да премине свободно и безпрепятствено през паропропускащата 
мембрана; ако по вътрешната повърхност на керемидите се образува 
конденз или през тях, по някакъв начин проникне дъждовна вода, то водните 
капки ще се стекат по горната повърхност на паропропускащата мембрана 
до улуците, без да намокрят топлоизолацията; полагане от двама 
работници за три дни; едновременно с това и осигуряването на покрива от 
течове, нова обшивка от ламарина с полиестерно покритие, предвидена 
около комини, бордове и др.; заготовка и огъване на ламарината ще се 
извършва с абкант; монтиране на табакери по спецификация; разстояние 
около комините и вентилационните отвори съобразено с изискванията за 
пожаробезопасност; комините ще бъдат грундирани и измазани със 
силикатна мазилка; олуците ще бъдат монтирани на ръба на стрехата; 
покривното водоотвеждане ще се изпълни от двама до трима работници за 
около две седмици; върху положената вече мембрана и директно към 
носещите ребра монтиране на контралетвите, които осигуряват 
необходимото пространство между керемидите и фолиото, което е 
гаранция за добро вентилиране на подпокривното пространство и за по- 
бързото изпаряване на поетата влага от керемидите, както и за евентуален 
конденз или оросяване; напречно на контралетвите върху тях успоредно на 
стрехата ще се монтират летвите, върху които ще се монтират 
керемидите, (от олука към билото, по целия скат), за да може краищата на 
керемидите да стърчат над олука и водата да се стича директно в него; 
тези носещи летви ще бъдат монтирани на равномерно разстояние една от 
друга, за да се получат еднакви редове и едновременно с това ще се образува 
междинна дебелина с около 5 см, отворена в горния и долния край на ската 
(при олука и билото); така ще се образува споменатия по горе вентилационен 
отвор за циркулиране на въздуха в него; подреждане на бетоновите керемиди 
върху готовата летвена обшивка; вдигане на керемидите и капаците на 
покрива с помощта на автокран; за подреждане на бетоновите капаци
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монтиране на билна летва с помощта на летводържатели; капаците ще се 
фиксират със специални скоби и винтове; ако се налага рязане на капаците, 
то размерът на парчето ще е по-голямо от две трети размера на целия 
капак, като ще се използва машина за рязане на камък; за финал ще се 
поставя специален капак, който придава и завършен вид на покрива; 
покриване на покрива с нови керемиди и капаци ще се извърши от трима 
работници за четири дни; монтаж на мълниеотводал; изградените солидни 
шапки на комините ще позволят към тях да закрепим предвидените метални 
шапки от ламарина с полиестерно покритие /двама работници за два дни/; 
след като вече фасадата е измазана и изсъхнала ще се монтират водосточни 
тръби от ламарина с полиестерно покритие.

• Пети етап - мълниезащитна инсталация и заземление: монтаж на 
предвидената мълниезащитна инсталация, което ще се извърши от 
монтажници ел. инсталации за една седмица; педвидено е самостоятелно 
защитно заземление с поцинкована шина 40/4 мм, която се полага в замазка в 
съществуващ изкоп; заземяването се състои от "заземител" (част от ел. 
мрежата непосредствено съприкосновена със земята) и заземяващ 
проводник, съединяващ заземяемото устройство със заземителя; 
мълниеприемната мрежа ще се монтира върху керемидите чрез специални 
скоби и образува т.н. „фарадеев кафез”; проводникът, който е предвиден в 
случая да се използва за изготвяне на мрежата е от алуминиева сплав (al, mg, 
s i ); дебелината на проводника е 8 тт; скобите осигуряват отстояние на 
мрежата от самия покрив на височина 6-8 cm; връзките между отделните 
елементи на мълниеприемната мрежа се осъществяват посредством 
специални клеми; преди пускане в експлоатация на така изградената 
мълниезащитна инсталация ще се направят необходимите пускови проби.

• Шести етап - вътрешни СМР: извършване на всички довършителни работи, 
предвидени във вътрешните помещения - освежаване на стени и тавани в 
партерни нива, стълбища и общи части на сградата, на входните козирки, 
както и изпълнение на зидарски работи; подготовка на основата, която се 
състои от сваляне на стара, напукана боя, необходими поправки на 
шпакловката с извършване на локални кърпежи или прешпакловане на 
негодните участъци и шлайфане на подготвяните за боядисване 
повърхности, грундиране; всички технологични операции при бояджийските 
работи могат да се обединят в три групи: подготовка, обработка и 
боядисване; двама работници за дванадесет дни ще подготвят основата; 
целта на подготовката е да се отстранят дефектите на основата, да се 
създадат условия за висока адхезия на многослойното бояджийско покритие; 
при обработката ще се придаде гладкост на повърхността и се създават 
условия за получаване на еднороден плътен покриващ слой; извършване в този 
етап на всички зидарски работи, свързани с монтажа на четири броя 
метални, димоуплътнени врати, предвидени в проекта; съобразяване на 
местата, предвидени за монтаж на металните врати, както и подготвяне 
на съответния строителен отвор; оформяне от зидаро - мазачи според 
зададени размери в техническия проект, съответно за вратите, предвидени 
за монтаж на таван и на сутерен; коригиране на отвора с газобетонни 
блокчета, които се полагат по описаната по-горе технология и използване на 
механизация, както при изграждане на преградни стени по тераси; целия 
процес ще се изпълни за четири дни от един работник; при монтажа на 
металните врати, металната каса ще се отвесира откъм пантите с 
помощта на отвее и нивелир; отвесираната страна ще се анкерира към 
стената с помощта на винтове и дюбели, захванати в предварително 
направените отвори; за плътното прилягане на вратите и за запълване на
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получените фуги между вратата и стената използване на полиуретанова 
пяна със специално предназначение; след като вратите са монтирани, за да 
се скрият монтажните отвори и за завършеност, шпакловане и боядисане с 
латекс; обръщането на дограмата от вътрешната страна успоредно с 
подготовката на основата за шпакловане; след като засъхне шпакловката , 
повърхността ще се грундира и накрая ще се нанесе финишният слой с 
пистолет за боядисване от цветен латекс - две ръце; с боядисването 
придаване на повърхността на еднородна цветна фрактура, покриваща 
долу лежащите слоеве; вътрешен РУС подпрозоречен перваз /четирима 
работниц за два дни/.

■ Финализиране на изпълняваните СМР, с изготвяне на необходимите документи за 
отчитане пред Възложителя.

■ Комуникация.
■ Вътрешен контрол- човешки ресурси:

• Технически ръководител: ще изпълнява и контролира спазването на 
изискванията за безопасни условия на труд; ще провежда инструктаж по 
ЗБУТ на ръководените от него работещи; ще уведомява преките си 
ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка; ще 
разпределя работещите по работни места съобразно тяхната 
правоспособност, квалификация, знания и опит; ще контролира планирането 
и безопасното извършване на монтажни и демонтажни работи, чрез 
предприемане на подходящи предпазни мерки; ще осигурява прекратяване на 
работата и извеждането на всички лица от строителната площадка, когато 
има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или 
когато са налице условия , при които се изисква спиране на работата. При 
отсъствието му на строителната площадка тези задължения ще се 
изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация; ще 
определя лице, което да контролира изправността, правилната 
екксплоатация, прегледите,поддръжката и ремонта на работното 
оборудване.

• Отговорник по качество: ще ръководи, организира, осъществява
предварителен,текущ и последващ контрол по спазване на управление на 
документи и записи,производствен контрол на влаганите материали; ще 
контролира за правилният състав и състояние на материалите, както и 
материалите и изделията ,използвани при изпълнението на СМР, да 
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Възложителя и на 
съответните стандартизационни документи; ще следи за недопускане на 
използване на материали и изделия без свидетелство за качество и 
неизвестна технология за изпълнението им, също и за правилното 
подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 
изделията и оборудването; ще осигурява запознаване на заинтересованите 
лица с всеки детайл от дейността, особеностите и рисковете, които се 
крият; ще отговаря за състоянието на производствената дисциплина и 
недопускане на условия за разхищения и злоупотреби; всички видове СМР ще 
бъдат проверявани от него преди започване, по време на изпълнение и след 
завършването им. Неговите действия ще бъдат координирани със 
строителния надзор и инвеститорския контрол за обекта.

• Координатор по безопасност и здраве при работа: ще запознава 
работниците на строителната площадка с Правилника за вътрешния 
трудов ред, като им разяснява обвързаността им със степените на 
дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда; ще организира 
конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на 
работещите,които включват снабдяването на работещите е индивидуални
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защитни средства, облекла и др.и контролира тяхната наличност, 
изправност и редовно използване; ще изготвя аварийни планове за действие 
при извънредни ситуации; ще консултира длъжностните лица, работниците 
и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ,както и ще 
координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на 
безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни 
предприятия; ще следи за живота и здравето на работещите, като при 
непосредствена опасност информира управителя на фирмата и спира 
машини, съоръжения и работни места; ще контролира извършването на 
начален инструктаж по ЗБУТ на новопостъпили работници, както и 
провеоюдане на периодичен инструктаж за опресняване на познанията по 
ЗБУТ на всички работници.

• Бригадир на производственото звено (бригада): ще отговаря и следи за 
спазването на изискванията за ЗБУТ от работещите; ще следи и няма да 
допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи, 
както и без нужната компетентност и квалификация за даден вид дейност; 
в отсъствие на техническия ръководител ще разпорежда спирането на 
работата при заплаха за здравето или живота на работещите.

■ Създаване на условия за спазване изискванията по ЗБУТ и Пожарна безопасност:
• Евентуалните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 

строителния процес и ще бъдат обезпечени със съответните превантивни 
мерки.

• Превантивните мерки.
• Мерки за предотвратяване и ликвидиране на пожари.

❖  Линеен календарен график за изпълнение на поръчката с разпределение на работната ръка 
по видове дейности.

❖  Диаграма на работната ръка.
❖  Диаграми на механизацията.

Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 
е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 
възложителя.

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 
описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълненето 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: Първи етап - подготвителни работи; 
Протокол за откриване на строителната площадка и Заверка на Заповедна книга; Втори етап - 
демонтажни работи по фасада и подмяна на дограма, монтаж на фасадно тръбно скеле; Трети 
етап - топлоизолиране на външни стени и съпътстващи СМР: Четвърти етап - топлоизолиране 
на покрив и съпътстващи СМР; Пети етап - мълниезащитна инсталация и заземление; Шести 
етап - вътрешни СМР.

Участникът правилно е определил ключовите фактори във връзка с процеса на 
изпълнение, включващи: Материални ресурси (Предварителна организация относно проучване 
на пазара за доставки и цени на необходимите материали, която осигурява своевременно 
реагиране; работа с широк обхват от контрагенти, което осигурява навременно снабдяване с 
качествени материали за изпълнение; Система за планиране на материалните запаси - 
разходни норми (технологии) за производство и материални запаси, съблюдавайки следните 
основни аспекти от концепцията за срочност на доставките на материалните ресурси -
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Поръчки от обекта; Доставчици на материали - заявки към тях и следене на изпълнението им; 
Осигуряване на допълнителни източници за доставка; Доставки на строителни материали 
съвместно с контрагентите, като приемане на доставените материали на обекта под 
ръководството и отговорността на определено отговорно лице); Трудови ресурси - осигурен 
достатъчен на брой и с необходимата квалификация технически персонал и работна ръка; 
Срокове за изпълнение на Проекта - съгласно график, в който е заложен срокът за изпълнение 
на обекта; Доставка на механизация, оборудване и инвентар -  превоз на цялата нужна техника с 
транспорт на участника.

Като постоянни съпътстващи дейности участникът е заложил мерки за здравословни и 
безопасни условия на труд, правила на строителната площадка, предотвратяване и ликвидиране 
на пожари и аварии.

В рамките на представените от участника етапи за изпълнение на поръчката са изложени 
съответните подетапи, 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 по строителни операции и отделни видове дейности, както следва: 
подготвителни работи, демонтажни работи по фасада и подмяна на дограма, монтаж на фасадно 
тръбно скеле, топлоизолиране на външни стени и съпътстващи СМР, топлоизолиране на покрив 
и съпътстващи СМР, мълниезащитна инсталация и заземление, вътрешни СМР. 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. Предвижданията са приложими за конкретния строеж -  предмет на поръчката 
предвид неговите характеристики и особености.

Представени са предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат 
вложени при изпълнението. Въведени са изисквания към качество на материалите.

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 предвидените продължителност, начало и край и обем, необходим брой работници. 
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. 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 както в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката с представяне на използваната механизацияпри технологията за 
изпълнение на отделните видове работи съгласно КС, така и в приложената диаграма на 
механизацията, която ще се използва при изпълнението на обекта, определяща вида и 
максималния брой машини. Описани са вид на техниката, брой на машините и дните, през 
които същите ще работят. Също така е представено основното приложение на техниката за 
изпълнение на строителни процеси. При анализ на представената информация като част от 
организация на ресурсите комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира 
действително необходимото оборудване 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
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поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 
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, което определя постигането на техническата 
обезпеченост.

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката с представяне на организация на човешките ресурси, включваща 
описание на задълженията на всеки член от ръководния екип; така и в приложените линеен 
график и диаграма на работната ръка, която ще се използва при изпълнението на обекта, в 
които е определен и 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 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, в 
това число данни за производителност по човеко часове и машиносмени.

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 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.

2.4.5.2. Ценово предложение:
Съдържание:
Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
♦> Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с предварително 
обявените условия:

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 
количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения ог 
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.
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2.5. „Д И К“ ООД:
2.5.1. Изискуеми документи:
Участникът е представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 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, и същите са редовни.

2.5.2. Разяснения:
При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица.

2.5.3. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително не 
е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от участниците са 
налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, които 
обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични регистри, в това число 
Търговския регистър при Агенция по вписванията - http://www.brra.bg/ и Централния 
професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в 
България - http://register.ksb.bg/. като мотивите за това са, както следва:

2.5.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени декларации, както следва: 
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 
Образец М  2, и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  5 от ЗОП, 
изготвена съгласно Образец № 3, с които 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.

2.5.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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 - 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 III до V категория, II група - строежи от III до IV категория, III група - 
строежи от III категория, IV група - строежи от III до IV категория; доказал се е като утвърден 
контрагент в сферата на строителството, свързани с изпълнение в сгради за обществено и 
жилищно обслужване на подмяна на дограма, топлоизолация на стени и топлоизолация на 
покриви, с изпълнен подобен обект с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на 
изискванията на възложителя: Обект: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение 
на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на община Смолян, в частта на Обособена 
позиция: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община
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Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51 -  РЗП 4 602.69, включващ изпълнение на следните 
видове строителни работи: топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на 
прозорци и врати със система от PVC и AL профил и стъклопакет, ремонт на общи части и 
мълниезащитна инсталация, който обект е въведен в експлоатация на 12.12.2016г.; удостоверил 
е, че разполага с наличен кадрови ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия; 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.

2.5.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 170 000.00 лева /словом сто и седемдесет хиляди лева/ без 

ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 4.50 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 100 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 15 % ; 
о Доставка складови разходи: 10 % ; 
о Печалба: 10 % .

❖  Срок за изпълнение на обществената поръчка: 97 /словом деветдесет и седем/ 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.

2.5.5. Съответствия на офертата с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя:

Допуснати са несъответствия в оферираната от участника цена съгласно Ценово 
предложение, изготвено съгласно Образец № 8 ,  и Остойностена количествена сметка за 
строителния обект. Съгласно представеното от участника Ценово предложение, изготвено 
съгласно Образец № 8, предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на 170 000.00 
лева /словом сто и седемдесет хиляди лева/ без ДДС, докато общата цена за изпълнение в 
остойностената количествена сметка за строителния обект е определена в размер на 167 667.79 
лева /словом сто шестдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и 
девет стотинки/ без ДДС. В резултат на допуснатото несъответствие комисията не би могла да 
установи действителната воля на участника по отношение на цената за изпълнение на 
поръчката и вместо него да определи нова цена в Ценовото предложение, изготвено съгласно 
Образец № 8, или в Остойностената количествена сметка за строителния обект, съгласно 
условията на възложителя. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 
несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, 
която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 
изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие в ценовото предложение се 
препятства възможността за допускане на офертата, като при евентуално определяне на 
посочения участник за изпълнител изпълнението следва да се осъществява при неясни ценови 
параметри.
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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 класиране на допуснатите оферти на участниците 
„БАРИН АЛП“ ЕООД и „ГАРАНТ СТРОЙ“ ЕООД на база ценовите им предложения при 
утвърдения критерий за възлагане „най-ниска цена”.

Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти, направените констатации и извършени справки 

в публични регистри, в това число Търговския регистър при Агенция по вписванията - 
http://www.brra.bg/ и Централния професионален регистър на строителя на интернет 
страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията 
единодушно

Р Е Ш И :

I. 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 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В 
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. 
СМОЛЯН, УЛ. ПЪРВИ МАЙ № 59, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН“, следните участници:

„ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД.
„ФЕЙЗАЛ“ ЕООД.

„ДИК“ ООД.

II. 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 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В 
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. 
СМОЛЯН, УЛ. ПЪРВИ МАЙ № 59, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН“, както следва:

I място: „БАРИН АЛП“ ЕООД,
с предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката в размер на 169 603.80 лева 

/словом сто шестдесет и девет хиляди шестстотин и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
II място: „ГАРАНТ СТРОЙ“ ЕООД,
с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 170 555.81 лева Iсловом сто и 

седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС.
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III. Предлага на възложителя за изпълнител в 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 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПЪРВИ МАЙ № 59, ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник - „БАРИН АЛП“ ЕООД, 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 
класирания участник в предложението му:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 169 603.80 лева /словом сто шестдесет и девет хиляди 

шестстотин и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.75 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 90 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 45 % ; 
о Доставка складови разходи: 15 % ; 
о Печалба: 10 % .

♦> Срок за изпълнение на обществената поръчка: 99 /словом, деветдесет и девет/ 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 31.05.2017г., като предаде протоколите от своята работа на 
възложителя на 31.05.2017 г. в 16:50 ч.

Комисия в състав:
Председател и член: Любомир Петров Равелов положен подпис

Членове: инж. Баска Георгиева Караджова положен подпис

Милена Иванова Пенчева положен подпис

инж. Анастасия Василева Василева положен подпис

Димитър Данчев Настанлиев. положен подпис

положени подпис и печат
Дата: 12.06.2017г. Утвърдил:........................................
гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ

Кмет 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)/._________________________________________ _


