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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждане, проверка за съответствие на предложенията с предварително 

обявените условия и оценка на параметрите от техническите предложения от 

офертите на допуснатите участници в процедура по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично 

състезание, с предмет: „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ 

„СВ. ПАНТАЛЕЙМОН“ В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ В С. 

ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с 

Решение на възложителя № 7 от 12.06.2019 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2019-0005 и публикувано заедно с 

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

на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2683  

 

 

На 15.07.2019 г., в 10:00 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

в изпълнение на заповед № ОП-13 от 05.07.2019 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Членове: 

инж. Васка Караджова – директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Милена Пенчева – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

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

ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1-3 и чл.57, ал.2 и 

3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

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

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

за подбор, и извършване на оценяване на параметрите от техническото предложение 

съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите.  

 

2. Преди да пристъпи към оценяване на техническата оферта на участника на 

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същата е подготвена и представена 

в съответствие с предварително обявените условия: 
 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2683
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„ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

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

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  

подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация за изпълнение на строителните работи (под формата на 

описателен документ и приложения, включващи: Линеен график за изпълнение на строежа; 

Диаграма на работната ръка; Диаграма на механизацията); и Декларация, че при изготвяне 

на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 180 /словом: сто и осемдесет/ 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/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

 Общи положения; 

 Описание на обекта; 

 Описание на отделните етани на изпълнение на поръчката: участникът гарантира 

възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на 

предвидените дейности на обекта. Трудовите ресурси, транспорта и механизацията, 

ще бъдат обезпечени съобразно нормите, полагащи се за изпълнение на отделните 

строително - монтажни работи. СМР ще се изпълняват стриктно според 

изискванията по РУП и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно 

конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено - 

стойностна сметка към офертата. Последователността на строително 

монтажните работи са разделени на етапи, които включват: 

 Организационни работи: 

 Подробно запознаване с конкретните условия на всяка от строителните 

площадки; 

 Осъществяване на срещи с Възложителя и Представителя на фирмата 

осъществяваща независим надзор, за уточнение на изискванията по 

изпълнение на поръчката; 

 Уточняване на подземната инфраструктура; 

 Обезопасяване на строителната площадка; 

 Временна организация на строителния обект; 

 Монтиране на фургони за строителните работници и техническия 

ръководител; 

 Монтиране на химически санитарни възли; 

 Определяне на местата и котите за извършване на строително - 
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монтажните работи; 

 Мобилизация на ресурсите -работници и механизация; 

 Уточняване на окончателните условия за доставка на необходимите 

материали.  

 Същинско строителство: 

 Извършване на демонтажни работи; 

 Изпълнение на земно изкопни работи; 

 Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи;  

 Изпълнение на хидроизолации в основи; 

 Изпълнение на зидарии; 

 Изпълнение на покривни работи; 

 Изпълнение на тенекеджийски работи; 

 Изпълнение на дърводелски работи; 

 Импрегниране на дървени елементи; 

 Монтаж на дограми; 

 Изпълнение на Електроинсталация; 

 Изпълнение на ВиК инсталация; 

 Изпълнение на ОВ инсталация; 

 Изпълнение на предстенни обшивки и преградни стени от гипсокартон; 

 Изпълнение на окачен таван; 

 Изпълнение на мазилки; 

 Изпълнение на замазки; 

 Изпълнение на шпакловки; 

 Изпълнение на бояджийски работи и варосване; 

 Изпълнение на дюшеме; 

 Направа на настилка от каменни плочи; 

 Направа на настилка от теракот и фаянс;  

 Подготовка и предаване на завършените работи: 

 Почистване на обекта; 

 Подготовка на строителните книжа съвместно с Представителя на 

независимия строителен надзор; 

 Предаване на готовия обект на Възложителя. 

 на основните видове СМР, които ще бъдат изпълнени на обекта и тяхната 

последователност: 

 Архитектура: 

 Разкриване на покрив от етернитови плоскости; 

 Демонтаж на покривна обшивка от дъски в лошо състояние; 

 Демонтаж на покривна конструкция; 

 Демонтаж на челна дъска, частично запазване за оригинал в здравите 

участъци;  

 Демонтаж на гредоред в лошо състояние; 

 Демонтаж на дюшеме; 

 Демонтаж на дъсчена обшивка по тавани; 

 Демонтаж на обшивка над стълбище от иглолистен материал; 

 Демонтаж на обрамчване от дъски по фасади; 

 Демонтаж на прозорци с площ до 1,5м2 ; 

 Демонтаж на прозорци с площ над 1,5м2;  
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 Демонтаж на врати; 

 Очукване на мазилка по еркерни стени; 

 Очукване на мазилка по холкел върху летвена обшивка; 

 Очукване на мазилка по холкел, изграден от камък; 

 Очукване на мазилка по стени; 

 Избиване на пълнеж от тухли в дървен скелет; 

 Разваляне на дървен паянтов скелет на външни стени – еркер; 

 Разваляне на дървен паянтов скелет на вътрешни стени; 

 Разваляне на компрометирана зидария от ломен камък до здрава зидария;  

 Почистване и сортиране на ломен камък от паднала зидария за повторна 

употреба; 

 Демонтаж на летвена обшивка по холкелна извивка; 

 Демонтаж на дървени колони с височина до Зм - внимателно за повторна 

употреба; 

 Демонтаж на настилка от калдаръм; 

 Почистване на обекта от строителни отпадъци след демонтажите; 

 Сортиране на дървен материал за повторна употреба след преценка; 

 Превоз на строителни отпадъци с ръчна количка; 

 Превоз на строителни отпадъци със самосвал; 

 Избиване каменна зидария за отвори на зазидани прозорци; 

 Възстановяване на компрометирана каменна зидария на вароциментов 

разтвор, двулицева с 30% наличен камък; 

 Зазиждане на отвор в каменна зидария за оформяне на прозорец; 

 Запълване с циментов разтвор на образували се цепнатини по 

съществуваща каменна зидария; 

 Изграждане на комини от плътни тухли на вароциментов разтвор; 

 Оформяне на шапки на комини по родопски образец; 

 Тухлена зидария с дебелина 12 см на вароциментов разтвор; 

  Пълнеж по паянтов скелет от тухли на варов разтвор; 

  Пълнеж по паянтов скелет от тухли на варов разтвор; 

  Покривна обшивка от иглолистни дъски; 

 Летвена обшивка върху паянтов скелет; 

 Летвена обшивка по арки и портик; 

 Обшивка с иглолистни дъски тип "Асма" по тавани; 

 Направа и монтаж на розетка тип "Сланце" в помещение горен потон; 

 Носеща скара от готови бичмета за равен дъсчен таван; 

 Носеща скара от готови бичмета за полагане на настилка от дюшеме; 

 Обшивка на бетонни греди с дъски при софити; 

 Обрамчващи корнизи по асма таван със завършваща лайсна; 

 Обработка на греди от конструкцията при видимата част на стрехата; 

 Корнизи по прави плоскости на еркери от иглолистен материал;  

 Профилирани первази за дюшеме със завършваща лайсна; 

  Направа и монтаж на дървени стълби с контрастъпало към подиум; 

 Челна дъска от иглолистен материал по образиц (дантела); 

 Монтаж на демонтирани оригинални колони на портика; 

 Направа и монтаж на нови колони по образиц на съществуващи при 

възстановения портик; 
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 Доставка и монтаж на каменни бази оформени пирамидално по 

съществуващ образец; 

 Дюшеме върху гредоред с ширина на дъските над 12см;  

 Челни колонки за парапети на стълба; 

 Направа и монтаж на дървен стълбищен парапет по детайл; 

 Направа и монтаж на масивна дървена стълба с контра стъпало;  

 Профилирана ръкохватка на парапет на стълбище и площадка;  

 Дървена площадка на стълбище; 

 Направа и монтаж на старинни прозорци със стъклопакет; 

 Направа и монтаж на старинни сводести прозорци със стъклопакет; 

 Направа и монтаж на старинни сводести джамлъци със стъклопакет; 

 Направа и монтаж на таблени врати по старинен образец; 

 Направа и монтаж на двукрила таблена врата по старинен образец; 

 Направа и монтаж на входна таблена еднокрила врата по старинен 

образец; 

 Направа и монтаж на входна таблена двукрила врата по старинен 

образец; 

 Дървена колонка 8/8 с височина 1,80м за полагане на дъсчена обшивка от 

стълбище; 

 Обшивка тип "Асма" от иглолистен материал под стълбищно 

пространство; 

 Летвена обшивка по холкелни извивки при еркерите; 

 Рабицова мрежа по летвена обшивка; 

 Покриване на покрив с каменни плочи; 

 Покриване на било с каменни плочи; 

 Покриване на шапки на комини с каменни плочи; 

 Полагане на битумна мушама с посипка; 

 Полагане на минерална вата, покрита с фазер; 

 Пароизолационна мембрана над "Асма" таван (таван 2 етаж); 

 Шумопоглъщагца мембрана; 

 Изолация от каменна вата с дебелина 4 см; 

 Пароизолационна мембрана над таван първи етаж; 

 Изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см върху бетонова плоча; 

 Полагане на каменни плочи правилна форма на циментов разтвор с тънка 

фуга; 

 Топлоизолация от ХРS с дебелина 10см под бетоновата плоча; 

 Настилка от калдаръм на пясъчно легло портик; 

 Настилка от теракотни плочи; 

 Фаянсова облицовка по стени; 

 Монтаж на преградна стена от влагоустойчив гипсокартон над два 

пласта - двустранно на метална конструкция; 

 Монтаж на предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон - два 

пласта за WC структури; 

 Полагане на рабицова мрежа върху греди от паянтов скелет двустранно; 

 Гланцирана варочопова мазилка по вътрешни стени с обръщане на рамки 

около прозорци (два пласта); 

 Гладка вароциментова мазилка по стени; 
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 Гладка вароциментова мазилка по бетонови тавани; 

 Доставка и монтаж на окачен таван на метална конструкция; 

 Гладка варочопова мазилка, изтеглена с шаблон по холкел с летвена 

обшивка; 

 Гланцирана варочопова мазилка по стени с летвена обшивка на еркери; 

 Гланцирана варочопова мазилка по холкелна извивка от каменна зидария, 

изтеглена с шаблон; 

 Гланцирана варочопова мазилка по рамки около прозорци с разгъвка до 

50см;  

 Обшивка на комини с ламарина с цветно полиестерно покритие при 

ширина 60 см; 

 Почистване на фуги със скоба и метла по съществуваща каменна 

зидария; 

 Фугиране на каменна зидария (обмазана фуга) по родопски образец; 

 Почистване на каменна зидария от наслоена боя с водоструйка; 

 Трикратно латексово боядисване по стени; 

 Варосване на стени и тавани в котелно; 

 Трикратно латексово боядисване по стени и тавани; 

 Шпакловка върху вароциментови мазилки с готова смес; 

 Трикратно боядисване със силикатна боя по холкелни извивки и сводести 

рамки около прозорци вкл.грундиране; 

 Трикратно боядисване със силикатна боя по еркерни стени; 

 Подготовка за импрегнация на таванска обшивка и други дървени 

елементи; 

 Импрегнация на таванска обшивка и други дървени елементи; 

 Изчистване на обекта от строителни отпадъци; 

 Извозване на строителни отпадъци с ръчна количка;  

 Превоз на строителни отпадъци със самосвал; 

 Конструкции: 

 Ръчен траншеен изкоп в земни почви за подравняване; 

 Ръчен изкоп за стъпки на колони в земни почви с дълбочина до 2м; 

 Натоварване и превоз с ръчни колички на земни почви до 30м;  

 Натоварване с багер на самосвал на земни почви от изкопи от депо;  

 Превоз на земни почви със самосвал; 

 Изкоп с ширина до 0,60м и дълбочина до 2,00м за разкриване на основи на 

каменни зидове за хидроизолационни мероприятия; 

 Зсипване на изкопи ръчно с ограничени ширини с уплътняване на пластове 

от 20см в земни почви; 

 Кофраж за стоманобетонни колони; 

 Кофраж за стоманобетонни плочи; 

 Кофраж за стоманобетонни греди и пояси; 

 Кофраж за стоманобетонни еркери; 

 Изработка, доставка и монтаж на армировка от ст.AI; 

 Изработка, доставка и монтаж на армировка от ст.АIII; 

 Доставка и монтаж на инвентарно скеле по конструктивен проект; 

 Неплътно укрепване на външни стени двустранно с талпи 5/15 през 60см 

и хоризонтални тръби от инвентарно скеле; 
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 Полагане на армиран подложен бетон В10 - под стъпки на колони; 

 Полагане на армиран бетон В20 с клас на водоплътност W 0,6 в стъпки 

на колони; 

 Полагане на армиран бетон В25-С20/25, в колони; 

 Полагане на армиран бетон кл.В25-С20/25 в греди и пояси; 

 Полагане на армиран бетон кл.В25-С20/25 в плочи; 

 Доставка на бетон В10 с автобетоновоз на 12км; 

 Доставка на бетон В20 с клас на водоплътност W 0,6 с автобетоновоз на 

12км; 

 Доставка на бетон кл.В25-С20/25 (колони, греди, пояси, плочи) с 

автобетоновоз; 

 Монтаж на хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване под и 

около стъпки на колони и каменни зидове в основи; 

 Полагане на циментова замазка по каменни зидове с добавка за 

водоплътност; 

 Направа на дървен скелет за паянтови стени от иглолистен материал по 

БДС 427 и БДС 16 186 предварително импрегниран дълбочинно срещу 

гниене, дървояди и пожар; 

 Направа на гредоред от бичени иглолистни греди отговарящи на БДС 427 

и БДС 16 186 предварително импрегниран дълбочинно срещу гниене, 

дървояди и пожар; 

 Изработка и монтаж на колони от иглолистен материал отговарящ на 

БДС 427 и БДС 16 186 предварително импрегниран дълбочинно срещу 

гниене, дървояди и пожар; 

 Направа на лежаща покривна конструкция от бичен иглолистен 

материал отговарящ на БДС 427 и БДС 16 186 предварително 

импрегниран дълбочинно срещу гниене, дървояди и пожар.  

 Част ВиК: 

 Площадкова водопроводна мрежа: 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PE-HD 

Ø25, PN10, SDR17; 

o КАПАК ЗА ВОДОМЕРНА ШАХТА, КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ 

D250; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕРЕН КЛАС „В“ 

Qн=3.0м3/час, DN25; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН 3/4"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 3/4"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 3/4"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН С 

ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСК 3/4" КОМПЛ. С 

ОХР.ГАРНИТУРА; 

o Д-КА И М-Ж ПРЕХОД С ВЪТРЕШНА РЕЗБА ПВР ф25/ 3/4". 

 Сградна водопроводна инсталация: 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ РР 

Ø25x2,5 РN 10 И ФИТИНГИ КЪМ ТЯХ; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ РР 

Ø20x2,3 РN 10 И ФИТИНГИ КЪМ ТЯХ; 
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o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ РР 

Ø20x3,4 РN20 С АЛУМ. ВЛОЖКА И ФИТИНГИ КЪМ ТЯХ; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБА РР 

Ø25; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБА РР 

Ø20; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН С 

ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН С 

ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 /2"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2";  

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНОВЪЗВРАТЕН КЛАПАН 

1/2"; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА 

ТОАЛЕТНА МИВКА/СТОЯЩА/; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМАТУРА ЗА НИСКО 

РАЗПОЛОЖЕНО КЛ.КАЗАНЧЕ /СТРУКТОРА ЗА ВГРАЖДАНЕ/; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМАТУРА ЗА НИСКО 

РАЗПОЛОЖЕНО КЛ.КАЗАНЧЕ /МОНОБЛОК/; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БОЙЛЕР - 50л – ВЕРТИКАЛЕН. 

 Сградна канализационна инсталация: 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ РVС Ø 

160 х 4,7мм; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ РVС Ø 

110; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ РVС Ø 

110x3,2мм; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ РVС 

Ф50; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН Ø 

160/160-45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН Ø 

160/110-45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН Ø 

110/110-45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН Ø 

110/50-45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН Ø 50/50-

45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ø 160 - 45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ø 110-45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ø 050 - 45°; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТОР Ø 110/160; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ø110; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНО СЕДАЛО /МОНОБЛОК/; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНО СЕДАЛО /СТРУКТУРА 

ЗА ВГРАЖДАНЕ/; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПА Ø 110; 
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o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА DN 

110; 

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС Ø 50;  

o ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС 17/17.  

 Част електро: 

o Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x8W за 

аварийно осветление,IP65; 

o Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с LED 1x9W,IP54;  

o Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с LED 1x9W,IP21; 

o Доставка и монтаж на Плафониер с LED 1x13W,IP21; 

o Доставка и монтаж на Плафониер противовлажен с LED 1x13W, 

IP54; 

o Доставка и монтаж на Спот с LED 1x25W,IP21 / за монтаж на 

шина/; 

o Доставка и монтаж на Спот LED 1X12W, IP21; 

o Доставка и монтаж на Прожектор LED 1X50W,P65 /за фасада/; 

o Доставка и монтаж на Шина електропроводима за окачване на 

прожектори; 

o Доставка и монтаж на Ключ единичен скрит; 

o Доставка и монтаж на Ключ сериен скрит;  

o Доставка и монтаж на Ключ троен скрит; 

o Доставка и монтаж на Лихт бутон;  

o Доставка и монтаж на Датчик движение 360°; 

o Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко",единичен; 

o Доставка и монтаж на Компютърен контакт скрит RJ45;  

o Доставка и монтаж на TV антенен контакт;  

o Доставка и монтаж на Телефонен контакт скрит RJ12;  

o Доставка и монтаж на Конзоли, скрит монтаж;  

o Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити, кръгли;  

o Доставка и монтаж на Табла; 

o Доставка и монтаж на Проводник NIYFY 2x1,5 mm2; 

o Доставка и монтаж на Проводник NIYFY 3x1,5 mm2;  

o Доставка и монтаж на Проводник NIYFY 4x1,5 mm2; 

o Доставка и монтаж на Проводник NIYFY 3x2,5 mm2;  

o Доставка и монтаж на Проводник NIYFY 3x4 mm2;  

o Доставка и монтаж на Кабел NYM 5x6 mm2; 

o Доставка и монтаж на Кабел NYM 5x10 mm2;  

o Доставка и монтаж на Кабел FTP cat.5е;  

o Доставка и монтаж на Кабел RG6; 

o Доставка и монтаж на PVC гофриран шлаух Ф16 mm; 

o Доставка и монтаж на PVC гофриран шлаух Ф23 mm;  

o Доставка и монтаж на PVC тръба Ф19 mm; 

o Доставка и монтаж на Телефонна разклонителна кутия – ТРК; 

o  Доставка и монтаж на Компютърна разклонителна кутия – 

КРК;  

o Доставка и монтаж на Кутия антенни излази – КАИ; 

o Доставка и монтаж на AlMgSi 0,5 - проводник, полутвърд;  

o Доставка и монтаж на Заземителни колове Fe 63/63/6 mm;  

o Доставка и монтаж на Шина поцинкована 40/4 mm;  
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o Доставка и монтаж на Контролна клема;  

o Мълнизащитен прът с Heff=2,0m. 

 Част ОВ: 

o Основно оборудване: 

 Водогреен котел за дървесни пелети в комплект с пелетна 

горелка, бункер за пелети- 330 л, автоматично запалване и 

почистване, регулиране на мощността и командно табло с 

топлинна мощност - Q=9 - 30 kW, воден обем - 68 1, К.П.Д. - 

89%, димоход - Ø150, разход на гориво - 7 kg/h, с размери 

620/1310/1600 mm, G=280kg, N=400 W (220 V) 

(самопочистване - 1300 W); 

 Затворен разширителен съд с обем V=50 1, D=407 mm, 

Н=530тт, 3/4"; 

 Циркулационна помпа с електронно регулиране с дебит 

Q=1,27тЗ/h, Н=8 м.в.ст., N=400 W (220 V), G=7,5 kg; 

 Водоразпределител е L=700 mm, D=104x4.0; 

 Водосъбирател с L=700 mm, D=108x4.0; 

 Димоход стоманена тръба Ø159x4.0 с топлоизолация от 

минерална вата с d=60 mm и покритие от алуминиева 

ламарина. 

o Отоплителни тела и арматура: 

 Алуминиев радиатор 3-500-90-80 (121 W/гл - 20°С); 

 Алуминиев радиатор 4-500-90-80;  

 Алуминиев радиатор 10-500-90-80;  

 Алуминиев радиатор 12-500-90-80;  

 Алуминиев радиатор 15-500-90-80;  

 Колектор 1” с 4 бр. щуцена ½ ”; 

 Колектор 1” с 5 бр. щуцена ½ ”; 

 Колектор 1” с 7 бр. щуцена ½ ”; 

 Колектор 1 ¼ ” с 6 бр. щуцена ½ ”; 

 Кутия за колектори със стойки;  

 Автоматичен обезвъздушител ½ ”; 

 Кран сферичен с холендър 1 ”; 

 Кран сферичен с холендър 1 ¼ ”; 

 Тапа радиаторна е обезвъздушител;  

 Тапа радиаторна;  

 Термостатичен вентил ½ ”; 

 Термоглава ½ ”; 

 Секретен радиаторен вентил; 

 Гарнитури 1”; 

 Тръба РЕ/Х/АL Ø16x2.0 с топлоизолация;  

 Адаптер за многослойна тръба;  

 Редуктори за радиатори. 

o Тръби и арматура: 

 Автомат за допълване с вода;  

 Кран сферичен ½ ”; 

 Вентил спирателен ½ ”; 

 Възвратен вентил 1 ¼ “; 

 Воден филтър 1 ¼ “; 
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 Предпазен вентил 3/4"; 

 Тръба стоманена – ½ “; 

 Също, но 1”; 

 Също, но 1 ¼ “; 

 Изолации по тръбопроводи и съоръжения от микропореста 

гума защитена с алуминиево фолио; 

 Брониран термометър до 200 °С – ½ ”;  

 Монометър Ø 100 от 0 до 10 bar; 

 Двукратно грундиране по тръбопроводи и метална 

конструкция; 

 Двукратно боядисване по тръбопроводи и метална 

конструкция;  

 Метални конструкции за укрепване;  

 Хидравлична проба на тръбопроводи;  

 Ефективна проба на отоплителна инсталация.  

 Част Пожарна безопасност: 

o Пожарозащитна врата на котлено помещение размер 80/200 

пожароустойчивост EI 90; 

o Пожарогасител с С02 5 kg;  

o Пожарогасител на водна основа е вместимост 9 1;  

o Пожарогасител с прах 6 kg ВС. 

 Вертикална планировка и покрив килийно училище: 

o Разпокриване покрив с каменни плочи;  

o Разковаване покривна обшивка; 

o Подмяна еденични греди от покривна конструкция; 

o Покривна обшивка от игл дъски; 

o Хидроизолация с един пласт усилен воалит с посипка; 

o Покриване покрив с каменни плочи; 

o Покриване било на покрив с каменни плочи; 

o Направа каменен комин по образец; 

o Подложен калдаръм; 

o Армирана бетонова замазка; 

o Настилка с каменни плочи на цем р-р; 

o Фугиране настилка с каменни плочи; 

o Направа стъпала с три реда каменни плочи; 

o Разваляне каменна зидария; 

o Разваляне тухлена зидария; 

o Разбиване бетонна плоча – ръчно; 

o Тънък изкоп за подравняване; 

o Възстановяване на каменна зидария на цементов разтвор;  

o Покриване оградни зидове с каменни плочи; 

o Фугиране каменна зидария; 

o Направа портище с дървена входна порта по образец. 

 Технологичната последователност на всички изпълнявани СМР и тяхната 

продължителност и взаимосвързаност са отразени в таблица, включваща 

наименование на всеки вид дейност, предвидена за изпълнение, мярка, количество, 

продължителност, условна дата за начало и условна дата за край.  

 Предвиждани технологии за изпълнение съобразно технологичните изисквания към 

изпълнение на отделните СМР с описание на операциите и последователността на 
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изпълнение на действията по изпълнение: 

 Подготовка на строителната площадката и подготвителни дейности и 

организационни работи;  

 Демонтажни работи;  

 Земно-изкопни работи; 

 Кофражни, армировъчни и бетонови работи; 

 Кофражни, работи по всички части; 

 Армировъчни работи по всички части; 

 Бетонови работи по всички части.  

 Системен контрол при изпълнението на бетоновите работи. 

 Хидроизолационни работи: 

 Хидроизолации при основи: 

o Подготовка на основата; 

o Грундиране; 

o Газопламъчно залепване на рулонната хидроизолация; 

o Изпълнение на защитен слой на хидроизолацията. 

 Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения: 

o Обща информация; 

o Основни изисквания при проектиране и изпълнение на подземни; 

o Защита на хидроизолацията. 

 Каменна зидария- Правила и технология на изпълнение. 

 Зидарски работи, включват представяне на технологията в 10 точки. 

 Дограмаджийски работи; 

 Дърводелски работи - основни технологични правила, които ще се 

спазват при изпълнението на Дърводелските работи, представени от 

участника в 3 точки (изработване на дървени конструкции; монтаж на 

дървени носещи конструкции; контрол на изпълнението). Относно 

Техническите изисквания при изпълнение на Дърводелски работи. 

 Грундиране и лакиране на дървени повърхности: 

o Грундиране; 

o Лакиране. 

 Водопровод и канализация: 

o Извършване на изкопите; 

o Пясъчно легло по детайл; 

o Обратна засипка; 

o Транспортиране. 

 Изисквания при полагане на водопроводни тръби: 

o Вътрешни ВиК инсталации / Сградни ВиК инсталации/. 

 Електрически инсталации: 

o Открито изпълнение на електрически инсталации, описани от 

участника в 15 точки; 

o Изпълнение на електрически инсталации в защитни тръби – 

описано от участника в 7 точки; 

o Съединяване, отклонение и обработка краищата на проводници и 

кабели – описано от участника в 5 точки; 

o Осветителни арматури и табла– описано от участника в 12 

точки 

 Мълниезащитна система: 
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o Прихващане на мълнията; 

o Конвенционална защита; 

o Схеми – участникът е приложил схеми; 

o Метод „Мълниезащитна сфера“; 

o Метод „Мълниезащитна мрежа“; 

o Активна мълниезащита; 

o Отвеждане и разсейване на енергията в земята;  

o Обща информяация за заземителните инсталации; 

o Заземителна инсталация; 

o Минимална дължина на заземител: 0,5.L1; 

o Заземителна инсталация за категория III+IV 

o Изпълнение на токоотводи – общи положения. 

 ОВИ; 

 Обшивки от гипсокартон: 

o Технологията на изпълнение на обшивки от гипсокартон, 

участникът е описал кои работни процеси са включени.  

 Окачен таван от гипсокартон; 

 Мазачески работи – описани от участника в 14 точки; 

 Замазки– описани от участника в 4 точки; 

 Облицовъчни работи– описани от участника в 7 точки: 

o Облицовка от фаянс / гранитогрес; 

 Настилка от каменни плочи - Подготовка; Монтаж; 

 Изпълнение на дюшеме:  

o Редене на дюшеме;  

o Циклене;  

o Фугиране: Запълване с дървени стърготини и смола; Фугиране с 

готови смеси;  Фугиране посредством акрилни силикони.  

 Шпакловъчии работи – описани от участника в 6 точки; 

 Латексово боядисване/бояджийски работи; Варосване; 

 Покривни работи – участникът е описал в 5 точки. Фактори 

увеличаващи риска от падане от височина при покривни работи, 

разгледани в 8 точки;  

 Тенекеджийски и железарски работи;  

 Товаро-разтоварни работи. 

 Работа с машини описани от участника в 12 точки; 

 Работа с електрически ток; 

 Работа с електрически машини – описани от участника в 27 точки.  

 Организация и подход на изпълнение: изпълнението на посочените СМР изискват 

специфична организация на изпълнение, а оттам и на правилата по ЗБУТ. 

Предвидената организационна схема ще се спазва стриктно, след предварителното 

одобрение от страна на възложителя и всички оторизирани контролни органи на 

обекта. СМР ще се изпълняват стрикно според изискванията по РУП и тези изложени 

в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, 

проектна документация и количествено - стойностна сметка към офертата. Всички 

изброени строително-монтажни работи са разнородни по естество. Участникът ще 

подготви такава организация и разпределение на техническите и човешките ресурси 

във времето, че да се вмести и в предвидените срокове за изпълнение, и с необходимото 

качество. Трудовите ресурси, транспорта и механизацията, ще бъдат обезпечени 
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съгласно нормите полагащи се за изпълнение на отделните видове СМР. При 

необходимост участникът има възможност и готовност да обезпечи преминаване на 

двусменен/ многосменен / режим на работа или на едносменен с удължено работно 

време. Това ще стане само при необходимост и след одобрение от страна на 

Възложителя, всички контролни органи за обекта и всички необходими инстанции и 

институции. При изпълнението на поръчката участникът ще спазва действащите в 

страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания за 

безопастност, хигиена на труда, за опазване на околната среда, пожарна 

безопастност и безопастност на движението. При извършването на СМР стриктно 

ще бъдат спазвани всички законови и нормативни актове по безопастност, 

документиране и изпълнение на самите строителни работи. Изпълнението на СМР по 

всички части на обекта ще е на основание одобрени проекти, при спазване на 

изискванията на Правилата за Извършване и Приемане на Строителните и Монтажни 

работи /ПИПСМР/ и всички действащи към настоящият момент в Р. България закони, 

правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Всички 

строително монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с 

Тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпореждания от 

страна на Възложителя. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и 

законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи 

действащи в Република България. При изпълнението на поръчката в строителството 

ще се влагат висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения 

отговарящи на БДС и одбрените проекти. Участникът при изпълнение на обекта ще 

има предвид, начина на финансиране на поръчката поръчката и за вложените 

материали и продукти ще се представят документи за произход. При изпълнение на 

договора произхода на строителните материали и продукти ще се доказва с 

документи от фирмите производители и доставчици. Участникът се задължава да 

спазва всички изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; Безопасност, 

хигиена на труда и пожарна безопасност, които трябва да се провеждат във всички 

етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в обществената поръчка и 

посочени от Възложителя в тръжната документация. Участникът ще осигури 

необходимото работно облекло и лични предпазни средства, необходимо за 

изпълнението на обекта. Работещите в условия на влага, вода и други подобни ше 

ползват гумени ботуши. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път 

на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и 

квалификация ще се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за 

правилата на безопасност и хигиена на труда. Забранява се на работниците без 

разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните 

постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по 

нареждане на Възложителя. Задължително е спазването на Правилника за 

противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички 

мероприятия по този правилник. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани 

с предмета на договора, ще има пълно комплектувана с медикаменти аптечка. Ще се 

пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като 

предварително се обозначат и маркират. Материалите ще се доставят по 

възможност в пакетиран вид и складират и съхраняват в района на площадката. 

Работните дървени скелета от козли и талпи ще са здраво закрепени и надеждно 

укрепени. Металните инвентарни скелета ще се ползват след щателна проверка на 

връзките и носимоспособността на отделните елементи, при наличието на паспорти 

от предприятаето- производител. Работните площадки ще се обезопасят с парапети 
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и бордови дъски на височина 1,00 м над ходовата повърхност. Ел. заварките ще се 

изпълняват от правоспособни заварчици, осигурени с лични предпазни средства - гумени 

ръкавици, престилка, предпазна маска и шлем. Преди започване на работа да се 

проверява изправността на арматурата и заземяването.  

 Изисквания при работа с машини на обекта: Работници, които обслужват и 

управляват машините ще бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по 

техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за 

управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата 

скорост на работа на машината и др. При изпълнението на обекта се забранява 

ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и 

изпитани съгласно ПТБ - гл.VI, т.1; 

 Изисквания за противопожарна охрана на обекта: забранява се гасенето с вода на 

запалени течни горива. Същото ще се извършва с пясък или със специални 

пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства. Пушенето и паленето 

на огън ще става на определени за целта пожарообезопасени места. В случай на 

пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др. На строителната 

площадка ще се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, сандъчета с пясък. На 

строителния обект в близост до складирани строителни и други горими материали ще 

се осигурят пожарогасители, съд с вместимост 200 л, вода и кофа. Преди започване на 

работа в опасни участъци ще се изключи захранването. В края на работното време 

всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние 

своето работно място, машините и съоръженията, с които работи. Територията на 

обекта редовно ще се почиства от горими отпадъци. При започване на 

строителството ще се провери изправността на пожарните кранове в района. 

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове 

и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще 

се поддържат винаги свободни. Забранява се складирането на материали, съоръжения 

и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към 

противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и 

пожарогасене. На видно място на строителната площадка ще се поставят табели с 

телефонния номер на противопожарната охрана; 

 Изисквания към строителната площадка: строителната площадка се определя и 

открива при условията и по реда на ЗУТ; На входа на площадката и на други 

подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните 

подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци. 

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки 

при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните 

изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение 

участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните знаци, а при 

ограничена или намалена видимост - и светлинни сигнали. За преминаването на 

пешеходци над изкопи се използват обезопасени приходни мостчета, които се 

осветяват през тъмната част от денонощието. Допълнителни изисквания: 

 Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване;  

 Допълнителни мерки по ЗБУТ, предлагани от участника.  

 Класификация на опасностите; 

 Инструкция за безопасна работа; 

 Разработени Инструкции за Охрана на труда и техника на безопастност 

при работа, които ще се спазват стриктно и при изпълнението на СМР 

на обекта; 
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 Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и авариии и за 

евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка: 

o Общи положения и мероприятия; 

o Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

опасност от наводнения; 

o Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

силни ветрове, обилни валежи, обледяване; 

o Предотвратяване и ликвидиране на пожари: 

 Предпоставки за запалвания и пожари; 

 Организация на ПБ на територията на обекта;  

 Изисквания за ПБ на обекта; 

 Действия при пожар. 

o Предотвратяване и ликвидиране на аварии: 

 Аварийни пътища и изходи; 

 Дейности при аварии; 

 Отмяна на аварийното положение. 

o Класифициране на възможните опасности на строежа (оценка на 

риска): 

 Механични опасности; 

 Опасности, свързани с физическите фактори на 

работната среда на открито; 

 Опасности, свързани с трудово-физиологичните, 

психологични фактори на трудовия процес; 

 Опасност от поражения от ел. ток; 

 Опасност от пожар;  

 Опасност от пътно-транспотрни произшествия;   

o Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при изпълнение на СМР, включително за местата 

със специфични рискове: 

 Общи изисквания; 

 Работа със строителни машини; 

 Правила за безопасна и безвредна работа при изпълнение на 

различните основни СМР на строежа: Средства за 

индивидуална защита; Санитарно хигиенно състояние на 

обекта. 

 Описание на мерките, които участникът ще приложи по време на 

екстремни ситуации при изпълнение на строително-монтажните 

работи: 

o Механични опасности; 

o Опасност от материали и товари; 

o Опасност от удар в препятствие; 

o Опасност от остри и издадени ръбове на предмети и съоръжения, 

конструкции, материали и др; 

o Опасност от пробождащи и режещи елементи на машини и ръчни 

инструменти, материали и др.; 

o Опасност от подхлъзване, загуба на равновесие и падане от 

височина; 

o Опасности от поражения с електрически ток; 

o Опасност от пожар; 



 

 

17 

o Опасност от въздействие на шум; 

o Опасност от въздействие на вибрации; 

o Опасност от материали с вредно токсично действие; 

o Опасност от физиологични, психологични и социални фактори; 

o Безопасно организиране на работата при зимни условия; 

 Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително монтажните 

работи: 

 Мерките за опазване на околната среда се разделят условно на: 

 Депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; 

 Депониране/изхвърляне на течни отпадъци; 

 Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; 

 Други мерки, предвидени от участника. 

 Обхват на мерките и насоченост: 

 Атмосферен въздух; 

 Води; 

 Земя, почви, геоложка среда и ландшафт; 

 Растителен и животински свят; 

 Културно наследство; 

 Отпадъци; 

 Шум; 

 Здравен риск. 

 Превантивни, спомагателни и допълнителни мерки за опазване на околната 

среда. 

 Организация и мобилизация на използваните ресурси участникът е представил 

отговорностите на ключовите експерти под формата на таблица, която включва 

информация за отделните дейности и съответно отговорния за тях експерт. 

Дейност Отговорен 

Ръководи цялостната работа по време на строителството 

във всички етапи на изпълнение на Договора Носи 

отговорност за цялостното изпълнение на Договор 

Оказва логистична подкрепа на екипа Осъществява 

комуникация и връзка с Възложителя Отговаря за 

докладването, съгласно изискванията на Договора 

Управлява и координира дейностите на екипите от експерти 

и документация 

Носи отговорност за качеството на изпълнението СМР 

Отговаря за организацията на СМР, организира работната 

сила и механизацията, съгласува дейностите с Ръководителя 

на строежа, с Ръководителя на проектантския екип, с 

Отговорника по доставки на материали и съоръжения, с 

Отговорника по механизация. Организира присъствието на 

авторски надзор. 

 

 

 

 

 

Технически 

ръководител 

Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд по време на изпълнение на СМР и провеждането на 

необходимите инструктажи. 

Координатор по 

безопасност и здраве 
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Изисква, регистрира и събира всички необходими документи 

по време на проектирането и строителството, доказващи 

качеството на използваните материали и извършените 

строително-монтажни работи Следи за съответствието на 

продуктите със изискванията, изисква декларации за 

експлоатационни показатели и/или декларации за 

характеристиките на строителния продукт по 

приложимите наредби, въвеждащи директиви от нов подход, 

както и за осигуряването на оперативната съвместимост за 

посистема „Инфраструктура”, представяне на заключение 

от Нотифициран орган за оценка на съответствие съгласно 

Директива 2008/57/ЕО за техническите спецификации за 

оперативна съвместимост (ТСОС); 

Следи по време на строителството за извършените 

лабораторни изпитвания и изпитвания на място, за 

регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и 

др. документация свързана с доказване качеството на 

вложените материали и извършените СМР. 

Отговорник по контрола 

на качеството 

 Организационна структура. 

 Комуникационна свързаност с Възложителя. 

 Подробна организационна схема: 

 
 Задължения и отговорности на строителния екип: 

 Технически ръководител - описания на задълженията с обхват: 

o Контролира; 

o Осигурява; 

o Определя: 

 Бригадир – отговарности. 
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 Ръководителят на отдел механизация и транспорт;   

 Отговорници по контрола на качеството, Отговорниците по 

безопасността и охрана на труда и Отговорниците по опазване на 

околната среда; 

 Задължения на строителя; 

 Контрол на качеството на изпълняваните строителни работи; Контрола на 

качеството на изпълняваните СМР се извършва на организационни нива: бригадир и 

технически ръководител. 

 Задължения на персонала при предотвратяване  и ликвидиране на пожар и/или авария в 

обекта; технически ръководител; ръководител на бригадата; работниците на обекта. 

 Описание на организация на строителната площадка – участникът предвижда да 

изготви Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), 

който ще включва и временното строителство. Подготвителните работи се 

извършват в определения в срок преди започване на основните работи. Организацията 

на дейностите за Временното строителство са посочени в т. „Подготовка на 

строителната площадката и подготвителни дейности и организационни работи“ от 

настоящата Обяснителна записка. В това Техническо предложение схематично са 

указани местоположенията на офисите и базите, като точните местоположения ще 

бъдат уточнени допълнително с Възложителя. С оглед важността на временното 

строителство за цялостното изпълнение на Договора, участникът ще определи 

отговорник временно строителство със следните функции: Ръководи всички дейности 

по временното строителство; Провежда дейностите по осигуряване на терени за 

временното строителство; Организира работната сила и механизацията за 

изпълнение на временното строителство; Съгласува дейностите с Ръководителя на 

проекта, с отговорника за доставките, отговорника за контрола по качеството;  

Съгласува местоположенията на терените с Възложителя и местните власти;  

Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми. 

 Оборудването на площадките, заграждения и други са собственост на участника и ще 

се доставят и монтират със собствена техника. Още с подготовката и временното 

строителство превантивно се осъществяват всички необходими организационно-

технически мероприятия и дейности, с които да се осигуряват и поддържат 

непрекъснато, посочени в т. „Подготовка на строителната площадката и 

подготвителни дейности и организационни работи“. Участикът ще осигури вода, 

електричество, телефон, канализационни и дренажни съоръжения за всички офиси, 

бази, депа и сгради и за всички лаборатории, когато бъдат използвани на 

Строителната площадка и както и всякакви подобни услуги, необходими за 

качественото изпълнение на Строителните работи съгласно изискванията на 

Техническата спецификация и клаузите на Договорното споразумение. Участникът ще 

започне изпълнението на строителните работи след получаването на Разрешението за 

строеж на съответния обект. Участникът ще изготви Работен проект за 

организация и изпълнение на строителството (РПОИС), с предвидени мерки по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Разработката на РПОИС 

има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния 

производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол за 

откриване на строителна площадка до деня на окончателно завършване на обекта. 

Участъникът е изложил принципните положения по отношение на предлаганата 

организация. Организацията на строителството се извършва съобразно РПОИС, на 

база предложената по-долу методология и технология, при спазване на действащата 

нормативна уредба. Площадката се разделя на работни зони като етапи от работния 
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проект, който ще е обект на съгласуване от страна на Възложителя. Строителните 

работи няма да бъдат извършвани в метеорологични условия, които могат да окажат 

неблагоприятно влияние върху Строителните работи, освен в случаите, когато са 

осигурени съответните предпазни мерки. Всички работи ще бъдат осъществявани в 

сухи метеорологични условия, при подходящи температури. Основното строителство, 

включително материалите за това строителство, ще бъдат защитени срещу излагане 

на неблагоприятни метеорологични условия. Предвид спецификата на обектите 

стриктно ще се спазват плановете за безопасност и здраве. Всяка отделна дейност ще 

бъде захранена с необходимата работна ръка, оборудване и необходимата механизация 

за изпълнение на строителните работи. Строителните машини, съоръженията, 

инвентарът, инструментите и приспособленията към тях ще съответстват на 

предложената механизация, ще бъдат в изправност и обезопасени. Работното 

оборудване, технологиите и материалите ще са съпроводени с осигурена от 

производителите документация на български език с всички необходими данни и 

изисквания, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт. Цялото 

технологично оборудване, използвано на или около Строителната площадка, ще бъде 

съоръжено с необходимите предпазни устройства, които ще бъдат в непрекъсната 

готовност и които ще бъдат редовно проверявани и изпитвани. Материалите и 

продуктите, които участникът ще влага при строителството на обекта, ще имат 

оценено съответствие с изискванията, определени с Наредба № РД-02- 20-1 от 

05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България (Декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за 

характеристиките на строителния продукт). Всички продукти, материали и 

оборудване, които ще се вложат в строително- монтажните работи, ще бъдат нова 

доставка и неизползвани и ще отговарят на действащия проект и спецификации. Всяка 

следваща доставка ще отговаря на одобреното качество. Доставката и 

съхраняването на материалите и оборудването ще гарантира запазване на 

качеството и стандарта им. Участникът ще достави по време на изпълнение на 

Строителните работи, в съответствие с график, съгласуван от Възложителя, всички 

материали, демонтирани и премахнати при извършване на СМР, в места за 

складиране, принадлежащи на Възложителя, с изключение на изкопните материали, 

които ще се депонират на съответните места. Тези от материалите, които са годни 

за втора употреба, ще бъдат сортирани, транспортирани и складирани в 

съответствие с изискванията за съхраняване на такива материали, в места и райони, 

определени от Възложителя. 

 Строителен и организационен план на работната площадка- участникът е представил 

схематично; 

 Описание на плана за използване на необходимата механизация за изпълнението на 

обекта:  участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обекта, всички 

видове СМР ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на договорните отношения. 

Всички видове строително - монтажни работи предмет на поръчката ще бъдат 

изпълнени, така че да се постигне в максимална степен осигуряване на изпълнението на 

поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя и приложимото 

законодателство. Освен основното оборудване участникът, разполага с резервно 

оборудване, което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното. По време на 

изпълнението на строителните дейности, всяка повредена техника или техника е 

ограничен или отнет достъп, ще бъде междувременно заменена от участника с 

техника годна да извършва необходимите действия със същото качество. Цялото 

оборудване ще отговаря на условията, посочени в Тръжната документация, и 
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доставката му на обекта ще става само след предварително одобрение от страна на 

Възложителя и контролните органи за обекта. На обекта техническият ръководител 

осъществява входящ контрол на годността на доставените на обекта машини. 

Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за постоянния контрол 

на изправността на механизация и оборудване, както и за: - осигурява транспорта по 

обектите на резервната механизация за заместване на повредената; - осигурява и 

доставя механизацията, инструментите и инвентара по обектите за заместване на 

повредените такива. 

 Описание на плана за използване на материалите необходими за изпълнението на 

обекта: с оглед своевременното извършване на доставките, ще бъде изготвен план за 

доставки. Участникът  ще избере производители на материалите, които притежават 

сертификат ISO 9001 за контрол на качеството им. Участникът ще предприеме 

доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнението на обекта, след 

предварително съгласуване на времето и типа на доставката с Възложителя и след 

получаване на писмено одобрение за извършване на доставката. При необходимост ще 

се осигури за сметка на участника посещение на Възложителя на мястото на 

производство на основни материали за удостоверяване на качеството и 

съответствието с изискванията на Възложителя. Закупуването на строителните 

материали се извършва само от предварително проучени и одобрените доставчици, 

като се има предвид качеството на продуктите, цената и сроковете за доставка. По 

възможност за всеки вид стока се подбират по трима доставчика, от които се 

вземат оферти и се оценяват по определените критерии, като се подбира най-

подходящия доставчик. Изпълнението на заявките се организира от р-л снабдяване 

директно по обектите. За осигуряване на непрекъснат цикъл на производство и бърза 

реакция за нуждите на строителството в склада на фирмата се поддържат 

определени минимални складови наличности от суровини, материали и елементи. 

Извършва се входящ контрол на стоките. Всички доставки на обекта се приемат от 

техническия ръководител. Те се проверяват от него визуално и документално относно: 

количество; външен вид и качество; наличието на съответни документи за качество и 

произход; протоколи от извършени проверки и замервания от производителя (ако са 

необходими). Техническият ръководител разрешава влагането на стоките само при 

успешно преминал входящ контрол. Протоколите от изпитания, декларации за 

експлоатационни показатели и/или декларации за характеристиките на строителния 

продукт се архивират от техническия ръководител в досие на обекта. Той гарантира, 

че в обекта ще бъдат вложени само проверени и отговарящи на изискванията за 

качество материали и елементи. Участникът е оборудван с нова, изправна и 

модернизирана техника за качественото и бързо изпълнение на обекта, което 

позволява намаляването на срока за изпълнение.  

 Участникът е представил таблично предвижданията си за Разпределение, броят и 

квалификация на необходимите строителни лица за всяка една операция и задължения 

на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Таблицата съдържа информация за 

наименование на всеки вид отделна дейност, предвидена за изпълнение в предмета на 

поръчката, мярка, количество, продължителност,  условна дата за начало, условна 

дата за край, експерти/технически лица, задачи на експерти/технически лица, 

изпълнителски състав(брой), изпълнителски състав(квалификация), задачи на 

изпълнителския състав.  

 Необходими технически ресурси за изпълнение на всяка дейност- участникът е 

представил таблица, която показва наименование на всяка дейност, мярка, количество, 

продължителност в дни, условна дата за начало, условна дата за край, необходими 
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технически ресурси;  

 Действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване 

(включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено 

оборудване):  

 Основните действия, които ще се предприемат при изпълнението на обекта, 

относно реакцията при отказ/ инциденти със строителните машини, 

участникът разделя и разгледжда условно в няколко направления и аспекти:  

 Мониторинг на проявленията: 

o Мониторинга на проявленията по време на изпълнението на 

договора включва следните основни действия и връзки: 

Мониторингът е цялостен преглед на дейностите на фирмата, с 

който се цели да се оцени състоянието на вътрешния контрол и 

ръководството да получи уверение, че контролните дейности 

функционират според предназначението си и остават ефективни 

във времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални 

мерки. Видът мониторинг, който ще се използва за нуждите на 

изпълнение на проекта е вътрешен. Той акцентира основно върху: 

 Спазване на срокове: спазване на сроковете за откриване и 

съобщаване за отказ/инцидента със строителните 

машини; спазване на сроковете за мобилизация на 

мобилният ни екип за отстраняване на аварията, ремонт 

на повреденото оборудване; спазване на сроковете за 

подмяна при необходимост от такава на унищоженото или 

повредено оборудване или на такова с ограничен или отнет 

достъп; 

 Разпределение на наличните ресурси: прехвърляне на 

наличната механизация от един участък на друг до 

пристигане на резервната техника; 

 Анализ и контрол на изразходваните средства, 

включително и подсигуряване на допълнителни технически 

и човешки ресурси за конкретните действия при 

настъпването на отказ/инцидент със строителни машини 

при изпълнението на обекта; 

 Изпълнение на задачите: стриктно изпълнение на 

поставените задачи и предписанията от страна на 

Възложителя и контролните органи за обекта относно 

отстраняване на последствията от отказа/инцидента със 

строителната машина; 

 Възникване на непредвидени обстоятелства; 

 Предлагане на промени; 

 Внасяне на своевременни корекции, както и върху 

установяване на действителния напредък в изпълнението 

на проекта- Вътрешният мониторинг е ежедневна дейност 

на експертите от екипа за управление на проекта. 

o Основни инструменти на мониторинг са: 

 Проверка на документация: редовна проверка и контрол на 

документацията за изрядноста на строителната 

механизация; 

 Проверка на място контрол за спазване на инструкциите за 
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правилна и безопасна работа със строителната 

механизация. При извършването на мониторинг се следи за 

напредъка в изпълнението на дейностите в съответствие с 

одобрения проект, структура на управление, пълнота и 

качество на техническата документация, оценка на 

напредъка по изпълнение на дейностите, свързани с 

мерките за намаляване на вероятността от възникване на 

отказ/инциденти със строителната механизация в 

целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на 

СМР. 

 Превантивни, разкриващи и коригиращи действия за реакция при отказ / 

инциденти със строителните машини: 

o Превантивни действия - предназначени да попречат за възникване 

на нежелани събития относно отказ/ инциденти със 

строителните машини, включващи: поддържане и ежедневен 

контрол и проверка от страна на техническия ръководител и 

ръководителя на отдел механизация на изрядността на 

строителната техника и механизация на обекта, както и 

ежедневна проверка на готовноста на мобилните екипи за 

поддръжка на механизацията. 

o Разкриващи действия - чрез които се установяват възникнали вече 

нежелани събития относно отказ / инциденти със строителните 

машини: ежедневен контрол и проверка от страна на техническия 

ръководител и операторите на строителните машини и 

съобщаване при възникване на нередности и инциденти и 

привеждане в действие на Плана за действия по заместване и 

ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване 

с ограничен или отнет достъп. Уведомяване на Възложителя и 

контролните органи за обекта. 

o Коригиращи действия - предназначени за поправяне на 

последиците от настъпили нежелани събития относно отказ/ 

инциденти със строителните машини, включващи: отстраняване 

на нередностите чрез ремонт на строителната механизация или 

заместването и с резервно оборудване, включително и изпълнение 

на всички насоки и предписания дадени от Възложителя и всички 

контролни органи за обекта. 

o Освен основното оборудване участникът, разполага с резервно 

оборудване, което ще влезе в употреба в случай на повреда на 

основното. По време на изпълнението на строителните дейности, 

всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет 

достъп, ще бъде междувременно заменена от участника с 

техника годна да извършва необходимите действия със същото 

качество. Цялото оборудване ще отговаря на условията, посочени 

в Тръжната документация, и доставката му на обекта ще става 

само след предварително одобрение от страна на Възложителя и 

контролните органи за обекта. На обекта техническият 

ръководител осъществява входящ контрол на годността на 

доставените на обекта машини. 

o Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за 
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постоянният контрол на изправността на механизация и 

оборудване, както и: 

 Осигурява транспорта по обектите;  

 осигурява и доставя основната механизацията, 

инструментите и инвентара по обектите; 

 осъществява доставката на механизация от външни фирми 

при постигната договореност; 

 води отчетността на машините, инструментите и 

инвентара и следи за движението им по обектите; 

 осигурява транспорта по обектите на резервната 

механизация за заместване на повредената; 

 осигурява и доставя механизацията, инструментите и 

инвентара по обектите за заместване на повредените 

такива. 

o Цялата налична механизация се изпитва, контролира и 

инспектира за нейната изправност. Всяка от машините има 

карта за контролни, регулярни и извънредни прегледи. На обекта 

техническия ръководител осъществавя входящ контрол на 

годността на доставените на обекта машини. Външни машини се 

наемат само от одобрени доставчици след предварителен 

контрол; 

o Работниците, които обслужват и управляват машините ще 

бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по 

техника на безопасността, указанията на сигналната система, 

правилата за управление на машината, правилата за определено 

натоварване и допустимата скорост на работа на машината и 

др. 

 Контрол при изпълнение на посочените действия: Контролът и 

изпълнението на посочените мерки е ежедневен и се осъществя от 

техническия ръководител на обекта. Участникът ще наблегне на 

действия и мерки, както и ще вложи ресурс в посока 

превантивност/предварително осигуряване на непроявление на 

отрицателно влияние при възникване на отказ/ инциденти със 

строителните машини върху строително-монтажния процес, повече 

отколкото да се взимат мерки за преодоляване на последствията от 

неизпълнението на предвидените мерки. Техническият ръководител ще 

има задължението да контролира и съответно да взима решение какви 

мерки да се предприемат или пък променят. В целия този процес ще 

участва и представител на Възложителя, като се участникът се 

задължава да спазва стриктно всички негови насоки и предписания 

дадени от него при посещението на обекта. Техническият ръководител 

на обекта ще извършва ежедневен контрол на целостта и изправността 

на наличната механизация и оборудване и изпълнението на мерките, с цел 

максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания 

и възпрепятстване на работещите на строителната площадка и 

местното население. Контролът и изпълнението на посочените мерки ще 

се извършва чрез постоянно наблюдение на мерките от членовете на 

инженерно-техническият екип на обекта, изпълнявайки следните 

дейности: 1. ръководене на процеса чрез предварително плануване; 2. 
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анализиране на строителната обстановка; 3. спазване на нормативните 

изисквания и указания на Възложителя. Ще бъде изграден временен офис 

близо до или на самия обект с цел дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. Всеки ден техническият ръководител ще има 

контакт с представители на Възложителя и всички контролни органи за 

обекта и ще ги уведомява за дейностите, които ще се изпълняват на 

следващия ден. Те ще бъдат уведомявани за настъпили промени в 

организацията на изпълнение на обекта и на строителната площадка. 

 План за действие при заместване или ремонт на унищожено или повредено 

оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп: 

 откриване и съобщаване при възникване на нередности и инциденти, 

включително уведомяване на Възложителя и контролните органи за 

обекта; 

 мобилизация на мобилният екип на участника за отстраняване на 

аварията, ремонт на повреденото оборудване; 

 прехвърляне на наличната механизация от един участък на друг до 

пристигане на резервната техника; 

 подсигуряване на допълнителни технически и човешки ресурси за 

конкретните действия при настъпването на отказ/инцидент със 

строителни машини при изпълнението на обекта; 

 стриктно изпълнение на поставените задачи и предписанията от страна 

на Възложителя и контролните органи за обекта относно отстраняване 

на последствията от отказа/инцидента със строителната машина; 

 отстраняване на нередностите чрез ремонт на строителната 

механизация или заместването и с резервно оборудване; 

 осигуряване транспорта до обекта на резервната механизация за 

заместване на повредената/ по време на изпълнението на строителните 

дейности, всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет 

достъп, ще бъде междувременно заменена от участника с техника годна 

да извършва необходимите действия със същото качество/; 

 на обекта техническият ръководител осъществява входящ контрол на 

годността на доставените на обекта резервни машини. 

 Подход за доставка на материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, 

отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материалите: 

 Контрол на качеството на използваните материалите: 

 Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Контрола на качеството на използваните материалите обхваща всички 

фази на изпълнението на строителството в рамките на настоящата 

поръчка. Обхваща всички етапи на договореното строителство и оказва 

финансово въздействие и въздействие върху качеството при изпълнение 

на договора. Предмет на предлаганата от участника мярка за Контрола 

на качеството на използваните материали е гарантиране на качествено 

изпълнение на всички строително - монтажни работи попадащи в 

обхвата на настоящата поръчка. 

 Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка: Очакваните 

резултати от прилагането на предлаганата от участника мярка за 

Контрола на качеството на използваните материали са навременно, 

качествено и законосъобразно изпълнение на всички строително - 

монтажни работи попадащи в обхвата на настоящата поръчка. 
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 Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

o Всички материали ще бъдат своевременно доставени на обекта; 

o Ще се доставят мостри на материалите, които ще се влагат при 

строителството. Те ще притежават съответните документи/ 

съгласно действащото законодателство/, удостоверяващи 

качеството и произходът им, както и описание на техническите 

им характеристики. Представител на Възложителя ще бъде 

запознаван с цялата информация, относно предвидените за 

употреба материали, преди тяхното полагане на обекта. 

Документите, удостоверяващи качеството на материалите ще 

бъдат надлежно съхранявани и с осигурен достъп до тях; 

o Всички новополучени в склада продукти, строителни материали и 

резервни части, се описват в "Дневник за входящ контрол". 

Представителят на Възложителя се уведомява за пристигналия 

материал и за необходимостта от провеждане на входящ 

контрол. Получената продукция се приема, по отношение на вид, 

количество, липса на външни видими дефекти и наличието на 

декларации съгласно действащото законодателство, като за 

всичко това се съставя протокол; 

o Отговорникът по качеството извършва всички предвидени в 

стандартизационните документи и техническата документация 

контролни дейности, които могат да бъдат: контрол за 

съответствие на съпроводителния документ за качество с 

изискванията на нормативните актове или договора с 

доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и 

опаковането; проверка за наличието и съответствие на 

маркировка; 

o Въз основа на проведения контрол и на декларацията за 

експлоатационни показатели или Декларации за 

характеристиките на строителния продукт, издадено от 

доставчика, ако са удовлетворени изискванията за качество, 

Отговорникът по качеството попълва съответния раздел на 

дневника за входящ контрол и издава така наречената „виза”; 

o Ако не са удовлетворени изискванията за качество, Отговорникът 

по качеството издава документа за отклонение - „сигнал”. 

Документа се издава в два екземпляра - по един за входящ контрол 

и за началника на склада; 

o Ако от входящия контрол се издаде "Виза", то на съответното 

място при материалите се поставя бял стелажен етикет със 

зелена ивица, след което материалите могат да се използват по 

предназначение; 

o Ако от входящия контрол се издаде "Сигнал", то се предава сигнал 

за предприемане на действия по "Управление на несъответстващ 

продукт", като същевременно се блокира несъответстващата 

продукция; 

o Ако се вземе решение за рекламация, то на съответното място се 

поставя бел стелажен етикет с червена ивица, след което се 

предприемат действия по рекламиране на несъответстващата 

продукция; 



 

 

27 

o Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са 

нови, освен ако не е посочено друго; 

o В работата могат да се използват само тези продукти, които 

първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено 

искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, 

трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под 

стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва 

да отговаря на следните условия: 

 Всеки материал или артикул предаден за одобрение, на 

Възложителя и Строителния надзор, трябва да е 

равностоен на указания в Спецификацията материал или 

артикул. Трябва да има готови наличности, от същото 

качество и достатъчно количество, за да се избегне 

забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да 

отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с 

проекта и употребата им не трябва да налага 

допълнителни работи или да изисква промени в работата; 

 За всички промени искането трябва да бъде придружено от 

цялата информация необходима на Възложителя и 

Строителния надзор, за да се направи оценката, 

включително производителя или търговското име, номер на 

модела, описание или спецификация на предмета, данни за 

характеристиката на работа, рапорти от тестове, 

протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно 

обслужване и други данни, които могат да се прилагат; 

 Допълнително участникът ще преработи и предостави за 

одобрение на Възложителя и Строителния надзор всички 

Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна; 

 Всички искания за замяна на материали или други промени в 

изискваното от Договора ще бъдат придружени със списък 

на артикулите, които са засегнати от такава замяна или 

промяна. Ако това не е направено Възложителя и 

Строителния надзор имат правото да анулира всяко 

одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на 

Изпълнителя, отстраняването на такава работа и 

заменянето и с работа, отговаряща на изискваншгга на 

Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, 

произтичащи от замяната/направена от Изпълнителя; 

 Всички заменени производствени изделия и материали ще 

бъдат поставени,/монтирани, свързани и изградени в 

съответствие с печатната инструкция на производителя, 

освен ако не е упоменато друго; 

 Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за 

удължаване на времето или за нанесени щети в следствие 

на забавяне от страна на Възложителя и Строителния 

надзор при разглеждането на предложената замяна или 

пропуск на двете страни да одобрят предложените от 

участника промени. Всяко забавяне, произтичащо от 

разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено 
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отговорност на участника, изискващ тази промянан като 

същят ще организира дейностите си така, че да 

компенсира за загубеното време; 

 Приемането на каквото и да е предложение за замяна по 

никакъв начин не освобождава участника от които и да е 

условия в Договорните Документи. 

 Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане 

на конкретната мярка: 

o Ежедневен преглед на приобектовите складови наличности на 

строителните материали с одобрено качество от страна на 

техническия ръководител и/или отговорника по качеството;  

o Ежедневна комуникация и обмен на информация между 

отговорните за изпълнението на необходимите действия 

структурни звена и служители включени в Организационната 

структура за изпълнението на поръчката. Въвеждането на 

процедурата за докладване е важно за случаите, когато 

разпоредителите от по-ниска степен или служителите на 

ръководни длъжности нямат правомощията да изберат 

подходящата реакция или не разполагат с достатъчна 

информация за предприетите действия на по-високо ниво. Тогава 

изборът на реакция е отговорност на горестоящия разпоредител 

и той трябва своевременно да бъде уведомен за рисковете и 

тяхната оценка, с оглед предприемане на действия от неговата 

компетентност; 

o Регулярно изготвяне/предоставяне и проверка на отчети за 

проведените контакти и срещи с останалите участници в 

строителния процес при изпълнението на поръчката, от страна 

на лицата в дружеството на участника, натоварени със задачата 

за осъществяване на комуникация, координация съгласно 

представената от участника Организационната структура за 

изпълнението на поръчката. Съпоставка с изпълнението на 

изготвената комуникационна стратегия за изпълнението на 

поръчката. В процеса на изпълнение на договора участникът 

предвижда да се организират ежеседмични подобни срещи, на 

които да се обсъждат всички текущи въпроси и проблеми като се 

изготвя протокол, в който се отразяват взетите решения;  

o Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на 

поставените дневни задачи на времевия график от страна на 

ангажирания персонал; 

o Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с 

отговорните служители на доставчиците на материали; 

o За избягване на евентуална невъзможност или забавяне на 

изпълнение на задължения от страна на доставчика, участникът 

ще предприемем действия за по-ранно закупуване и доставка на 

необходимите материали; 

o Съпоставка между планирания график на доставка и реалното 

изпълнение; 

o Прилагане на вътрешнофирмените процедури по системата за 

управление на качеството; 
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o Пряка проверка за степента на информираност на 

заинтерисованите страни; 

o Осигуряване на собствен финансов ресурс, достъп до финансови 

средства и собствени товарни транспортни средства и складова 

площ, които позволяват своевременно закупуване и доставка на 

необходимите материали от започване на строителството на 

обекта до въвеждането му в експлоатация; 

 Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане 

на конкретната мярка: 

o При констатиране на увредени материали, до степен негодни за 

влагане в строежа, то те ще бъдат маркирани като такива, ще 

бъдат отстранени. Своевременно ще се поръчат и доставят 

същото количество от материалите, които ще се вложи в 

обекта;  

o Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в 

строежа, ще бъдат придружени със съответните документи 

съгласно действащото законодателство, инструкция за употреба, 

удостоверяващи съответствието на всеки един от вложените 

продукти;  

o За несъответстващ продукт се действа, както е описано по-долу: 

Според случая дружеството се разпорежда с несъответстващия 

продукт по един или повече от следните начини: предприема 

действия за отстраняване на откритото несъответствие; 

разрешение за използване, пускане или приемане с отклонение от 

подходящо упълномощено лице или когато е приложимо, от 

клиента; предприемане на действия за предотвратяване на 

неговото първоначално предвидено използване или прилагане; 

предприемане на действия, съответстващи на последствията, 

реални или потенциални от несъответствието в случаите, когато 

несъответстващия продукт е открит след доставката, или 

когато използването му е започнало; 

o Отстраняване на дефектните или неподходящи материали и 

изделия и замяната им с одобрени такива; 

o Незабавна заявка от друг производител на материали с по-високи 

качества, които са предварително проверени от Контрольора по 

качеството в дружеството;  

o Ангажиране на допълнителен експертен състав на дружеството 

за извършване на входящ контрол и удовлетворяване на 

рекламациите, включително и повторно изпълнение на 

компрометирани части от изпълнението; 

o Засилен контрол и наблюдение на изискванията на производителя/ 

доставчика за правилно съхранение на материалите в складовите 

площи на участника;  

o Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична 

и текстова обосновка, че всички задължения и дейности на 

договора ще бъдат изпълнени, въпреки възникналите 

обстоятелства; 

o Продължаване изпълнението на друг участък при налични на 

подходящи материали с цел избягване на закъснение в целия обект; 
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o Поддържане в складовете на фирмата на готови наличности, от 

същото качество и достатъчно количество, за да се избегне 

забавяне на работата по обекта;  

o При констатирани обстоятелства, предполагащи забава или 

отклонение в качеството, се следи тяхното отразяване в 

проектната документация/ електронното досие на обекта, респ. 

тяхното управление съгласно разработената стратегия за 

управление на качеството; 

o Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта и 

съпоставка на движението с разработения времеви график за 

обекта;  

o Навременното информиране на Възложителя и добрата и 

непрестанна комуникация с него, надзора и авторския контрол от 

страна на проектанта ще спомогнат за преодоляването на 

възникнали трудности; 

 Контрол на качеството при отношения с производители, доставчици, търговци 

и пр.: 

 Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Контрола на качеството при отношения с производители, доставчици, 

търговци и пр. обхваща всички фази и етапи на изпълнението на 

строителството в рамките на настоящата поръчка и оказва финансово 

въздействие, въздействие върху срока на изпълнение на договора и 

въздействие върху качеството при изпълнение на договора. Предмет на 

предлаганата от участника мярка за Контрол на качеството при 

отношения с производители, доставчици, търговци и пр. е гарантиране 

на качествено и навременно изпълнение на всички строително - 

монтажни работи попадащи в обхвата на настоящата поръчка. 

 Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка: Очакваните 

резултати от прилагането на предлаганата от участника мярка за 

Контрол на качеството при отношения с производители, доставчици, 

търговци и пр. са навременно, качествено и законосъобразно изпълнение 

на всички строително - монтажни работи попадащи в обхвата на 

настоящата поръчка. Като цяло настъпването на затруднения при 

отношенията с производители, доставчици, търговци и пр на материали 

и др., ще се отрази на забавяне срока на изпълнение, на създадената 

организация на доставки на материалите, и наложителна честа смяна 

на строителния график и организация на изпълнение на СМР. Учаасникът 

счита че има изградени добри взаимоотношения и комуникационни канали 

с доставчиците. 

 Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

o Още след сключване на договора участникът предвижда да се 

организира среща, на която да бъдат поканените представители 

на доставчиците на материали. На тази среща ще се установяват 

каналите за комуникация, ще се идентифицира наличната и 

необходимата информация и техническа документация по 

отношение на материалите; 

o В процеса на изпълнение на договора участникът предвижда да се 

организират ежеседмични подобни срещи, на които да се 

обсъждат всички текущи въпроси и проблеми; 
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o Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с 

отговорните служители на доставчиците на материали; 

o Създаване на добра организация за осъществяване на 

своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, 

графици и др. съгласно клаузите в Договорите за доставки с цел 

осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество; 

o Осигуряване на собствен финансов ресурс, достъп до финансови 

средства и собствени товарни транспортни средства и складова 

площ, които позволяват своевременно закупуване и доставка на 

необходимите материали от започване на строителството на 

обекта до въвеждането му в експлоатация; 

o За избягване на евентуална невъзможност или забавяне на 

изпълнение на задължения от страна на доставчика, участникът  

ще предприемем действия за по-ранно закупуване и доставка на 

необходимите материали; 

o Закупуването на строителните материали се извършва само от 

предварително проучени и одобрените доставчици, като се има 

предвид качеството на продуктите, цената и сроковете за 

доставка; 

o По възможност за всеки вид стока се подбират по трима 

доставчика, от които се вземат оферти и се оценяват по 

определените критерии, като се подбира най-подходящия 

доставчик; 

o Участиникът ще избере производители на материалите, които 

притежават сертификат ISO 9001 за контрол на качеството им; 

 Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане 

на конкретната мярка: 

o Ежедневен преглед на приобектовите складови наличности на 

строителните материали с одобрено качество от страна на 

техническия ръководител и/или отговорника по качеството;  

o Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на 

поставените дневни задачи на времевия график от страна на 

ангажирания персонал; 

o Ежедневна комуникация и обмен на информация между 

отговорните за изпълнението на необходимите действия 

структурни звена и служители включени в Организационната 

структура на участника за изпълнението на поръчката; 

o Регулярно изготвяне/предоставяне и проверка на отчета за 

проведените контакта и срещи с производители, доставчици, 

търговци и др. при изпълнението на поръчката, от страна на 

лицата в дружеството, натоварени със задачата за 

осъществяване на комуникация и координация съгласно 

представената от участника Организационната структура за 

изпълнението на поръчката; 

o Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с 

отговорните служители на доставчиците на материали; 

o Съпоставка между планирания график на доставка и реалното 

изпълнение; 

o Прилагане на вътрешнофирмените процедури по системата за 
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управление на качеството; 

o Пряка проверка за степента на информираност на 

заинтересованите страни; 

 Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане 

на конкретната мярка: 

o Участникът е предприел действия, които осигуряват 

своевременно обезпечаване на необходимото финансиране, 

транспортни средства и складова площ. Притежава собствен 

финансов ресурс, достъп до финансови средства и собствен 

транспорт и складова площ, които ни позволяват да поеме 

първоначалните разходи и разходите, които ще възникнат при 

констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната 

ни мярка и да обезпечи необходимата организация за закупуване и 

доставка на необходимите материали; 

o Ще се осъществява постоянна комуникация с доставчиците с цел 

предоляване на последиците от евентуално констатирано 

нарушение. За осъществяването на тази дейност е отговорен 

Ръководителят на проекта или пряко заинтересованите лица;  

o Включване в екипа на участника на допълнителни отговорни 

компетентни лица, които ще контролират изпълнението на СМР 

и доставките и отразяват своевременно всички направени 

промени; 

o При констатиране на увредени материали, до степен негодни за 

влагане в строежа, то те ще бъдат маркирани като такива, ще 

бъдат отстранени. Своевременно ще се поръчат и доставят 

същото количество от материалите, които ще се вложат в 

обекта;  

o Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в 

строежа, ще бъдат придружени със съответните документи 

съгласно действащото законодателство, инструкция за употреба, 

удостоверяващи съответствието на всеки един от вложените 

продукти;  

o Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична 

и текстова обосновка, че всички задължения и дейности на 

договора ще бъдат изпълнени, въпреки възникналите 

обстоятелства; 

o При констатирани обстоятелства, предполагащи забава или 

отклонение в качеството, се следи тяхното отразяване в 

проектната документация/ електронното досие на обекта, респ. 

тяхното управление съгласно разработената стратегия за 

управление на качеството; 

o Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта и 

съпоставка на движението с разработения времеви график за 

обекта; 

o Навременното информиране на Възложителя и добрата и 

непрестанна комуникация с него, надзора и авторския контрол от 

страна на проектанта ще спомогнат за преодоляването на 

възникнали трудности; 

 Описание на организацията на складирането на строителните продукти на 
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строителната площадка:  

 Участникът ще положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и 

оборудване, като планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите 

на строителството. Приспособленията за складиране ще са готови 

преди пристигането на материала. Участникът ще обърне специално 

внимание на адекватното им опазване в складовата площ и на 

Площадката. Организацията на изпълнение на обекта ще е такава, че 

няма да се съхраняват на Площадката ненужни материали или 

оборудване.  

 Участникът се задължава  да: 

o организира така подреждането на материалите, че да не могат 

да застрашат безопасността на хората; 

o да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената 

тежест на товара върху платформите;  

o да получи от производителите детайлна информация относно 

метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, 

като ще спазва стриктно тези изисквания; 

o всички разходи, свързани със складирането и охраната на 

материалите и оборудването, ще се считат за включени в този 

Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания 

във връзка с това. 

 Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са 

спазени следните условия: 

o Възложителят и всички оторизирани контролни органи за обекта 

са получили и одобрили препоръките на производителя за 

складиране на площадката; 

o Възложителят и всички оторизирани контролни органи за обекта 

са установили и одобрили района, където ще се складира 

материала. 

 Основните аспекти в предлаганата от участника Организация на 

складирането на строителните продукти се базират на изпълнението на 

следните основни положения: 

o Строителните материали, необходими за изпълнението на обекта 

ще се приемат от Техническият ръководител, съгласно график за 

доставка на материалите. Той извършва входящ контрол на 

получените материали. Участникът ще изработи и представи за 

одобрение на Възложителя и оторизираните контролни органи за 

обекта График за доставка на материалите с цел минимално 

съхраниние на строителната площадка чрез минимизиране на 

времето от доставянето на продукта, до неговото влагане; 

o Извършването на товаро-разтоварни работи ще се извършва 

задължително под прякото ръководство на Техническия 

ръководител на обекта. Товаренето и разтоварването на 

материалите ще се изпълнява с подходяща според вида на 

материала техника; 

o Извършване на контрол при транспортирането на материалите и 

изделията; 

o Организиране на заскладяването по такъв начин, който да 
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гарантира запазване качествата на продукта до неговото 

влагане; 

o Разпределяне на материалите за съхранение по складове, 

съобразно изискванията за съхранение до влагането им; 

o Проверяване на качествата на материалите при подготовката и 

влагането им. 

 Контрол на качеството на транспортирането, складирането и съхранението 

на материалите: 1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната 

мярка; 2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 3. 

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; 4. Действия по 

контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната 

мярка; 5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка; 

 Описание на действащите системи за контрол на качеството, които ще се 

използват при изпълнението на обекта:  във връзка с осигуряване и управление 

на качеството при изпълнение на всички видове СМР/ които ще се приложат 

при изпълнението на тази поръчка/, участникът има разработени и внедрени 

следните видове системи, за които има и издадени сертификати: 

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

удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно 

фирмен контрол за качеството на извършваните дейности в 

строителството; 

 OHSAS 18001:2007 - за внедрена система за здравословни и безопасни 

условия на труд в строителството: удостоверяващи възможността на 

участника да упражнява здравословни и безопасни условия на труд; 

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

удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно 

фирмен контрол за опазване на околната среда. 

 Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при 

изпълнение на поръчката.  

 Описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, 

използваното техническо оборудване и използваните технически лица при 

изпълнението на поръчката. 

 Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството: 

 Общи положения; 

 Контрол качеството на материалите: 

o Описание на мерките за контрол на качеството на бетонови 

изделия и скални материали; 

o Описание на експертите и взаимовръзката между тях при 

осигуряване контрола на качеството на материалите; 

o Контрол върху транспортирането и съхранението на 

материалите; 

 Описание на мерките за контрол върху транспортирането и 

съхранението на материалите; 

 Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване 

контрола върху транспортирането и съхранението на материалите. 

Контрол на качеството при изпълнение на СМР: 

o Описание на експертите и взаимовръзката между тях при 

осигуряване контрола на качеството при изпълнението на СМР; 
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o Контрол при съхранение на документацията. 

 Мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население, по време 

на строителството: 

 Мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното население, по 

време на строителството, включват: 

 Достъпност до прилежащите сгради: 

o Действия преди започване на строителството – описани от 

участника в пет точки; 

o Действия по време на същинското строителство: 

 Обезопасяване на работната зона - описани от участника в 

10 точки;  

 Организация на работната зона - описани от участника в 9 

точки; 

 Временна организация на движението- описани от 

участника в 8 точки. 

o След края на същинския строителен процес: 

 Цялостно почистване на строителните отпадъци; 

 Възстановяване на всички получили се в процеса на работа 

дефекти по настилки, залени площи и др.; 

 Освобождаване, почистване и възстановяване на 

временната строителна площадка; 

 Шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии и 

улици – участникът е описал в 9 точки; 

 Намаляване на затрудненията за достъп до комунални услуги 

(водоснабдяване, електроснабдяване, телефон) – участникът е описал в 

11 точки. 

 Контрол и мониторинг при изпълнение на посочените мерки. 

 Технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията на 

Възложителя, в чийто обхвати съдържание са предложени елементи, свързани с 

възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и/или икономически 

аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали: 

 Параметри на материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на обекта: 

участникът представя таблично предижднаията си, като по- конкретно е 

представена инофрмация относно вида на материала, които се предвижда да се 

вложи при изпълнение на обекта, като за всеки посочен материал е 

предосатвена информация за производител/доставчик; технически и качествени 

характеристики; стандарт.  

 Мерки с цел постигне по-високо качество: 

 Предлагана мярка № 1: Контрол на качеството на изпълнените СМР: 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка; 

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; 

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка; 

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка; 

 Предлагана мярка № 2: Контрол на качеството при съхранението на 

документацията: 

1.Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка; 
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2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; 

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка; 

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка; 

 Предлагана мярка № 3: Вземане на проби, изпитвания и съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството: 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка; 

2.  Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3.  Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; 

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка; 

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка. 

 Предлагана мярка № 4: Комуникационна свързаност с възложителя и 

останалите участници в изпълнението на поръчката 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка; 

2.  Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; 

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка; 

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка; 

 Предлагана мярка № 5: Контрол на качеството относно спазване на 

технологията за изпълнение на отделните видове строителни работи: 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;  

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;  

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка;  

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка. 

 Предлагана мярка № 6: Следене за промени в законодателството на 

България или на ЕС: 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;  

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;  

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка;  

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка. 

 Предлагана мярка № 7: Контрол на качеството при изпълнение на 

мерките за опазване на околната среда: 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;  

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;  

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка;  
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5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка. 

 Предлагана мярка № 8: Контрол на качеството при изпълнение на 

мерките за ЗБУТ: 

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;  

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;  

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за 

прилагане на конкретната мярка;  

5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за 

прилагане на конкретната мярка. 

 Приложения: Линеен график за изпълнение на строежа; Диаграма на работната ръка; 

Диаграма на механизация. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

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

възложителя. 

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

екипа участникът е представил дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на 

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

изпълнение. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на процесите и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на 

поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на 

изискванията на възложителя. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на 

работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

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

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е 

организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на 

изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка 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 строителни дейности. 

Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на 

всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и 

край, посочени в линейния график и в табличната част от описателния документ; 

обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които 

се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния продукт; 

ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на околната 

среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението на 

строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, условно 

разделени на организационни работи, същинско строителство и подготовка и предаване на 
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завършените работи. Представени са включените във всеки етап работи, които напълно 

обуславят изпълнението на поръчката в пълния й обхват. В рамките на представената от 

участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на 

изпълнение на видовете работи с описание на последователността на операциите. Всяка от 

дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и 

действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно 

разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните 

видове строителни работи съгласно техническите спецификации. Отразена е 

взаимовръзката между дейностите и съставляващите ги операции. Предвижданията са 

приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики 

и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката.  

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

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

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси – технически (механизация) и човешки, обвързани с конкретния подход 

за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти 

на извършваните дейности. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение 

на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници 

и продължителност в човеко часове, начало и край. 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 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. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

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. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице 

следните обстоятелства: 

Налице е описание на: начина на изпълнение на строежа, последователността на 

предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, 

покриващи всички аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, 

като всички строителни дейности са представени в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност; предвидените за влагане материали; 
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техническата обезпеченост (механизацията, която ще се използва); ресурсната 

обезпеченост (човешкия ресурс, който е необходим). Организацията за изпълнение 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и 

спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е 

представил линеен график за изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани 

(в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по количествената 

сметка /КС/ за строежа. Графикът представя строителната програма на участника, 

като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност 

на строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният 

календарен график обосновават срока за изпълнение на строежа съгласно клаузите на 

проекта на договор. Линейният график за изпълнение на строежа е придружен с Диаграма 

на работната ръка и Диаграма на механизацията.  

На база на направените предложения 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 

техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложените към него 

диаграми, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като 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. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  

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

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
 

 

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

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

включително чрез изискване на информация от други органи и лица.  

 

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

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

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата 

оферта на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите: 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по техническите показатели 

Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Организация за изпълнение на поръчката (О3) 

са закрепени таблично, както следва: 
 

Оценяван участник: „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД  

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О2) 

 

15 точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на допуснатия участник, който е и единствен 

участник в процедурата, описано в настоящия протокол. 
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Оценка по показател: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О3) 

 

42 точки 

Мотиви:  

В своето техническо предложение участникът е описал минималните изискуеми елементи 

от възложителя, определени в документацията за участие в процедурата, а именно:  

Участникът е представил дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на 

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

изпълнение. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на процесите и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на 

поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на 

изискванията на възложителя. Участникът е изложил предвижданията си за организиране 

на работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

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

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е 

организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, 

като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка 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 строителни дейности. 

Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на 

всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и 

край, посочени в линейния график и таблица (таблица, представяща разпределението, 

броят и квалификация на необходимите строителни лица за всяка една операция и 

задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и, която таблица съдържа 

информация за наименование на всеки вид отделна дейност, предвидена за изпълнение в 

предмета на поръчката, мярка, количество, продължителност,  условна дата за начало, 

условна дата за край, експерти/технически лица, задачи на експерти/технически лица, 

изпълнителски състав(брой), изпълнителски състав(квалификация), задачи на 

изпълнителския състав); обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез 

дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на 

качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, 

качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В 

рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани етапи за 

изпълнение на поръчката, условно разделени на организационни работи, същинско 

строителство и подготовка и предаване на завършените работи. Представени са 

включените във всеки етап работи, които напълно обуславят изпълнението на поръчката в 

пълния й обхват. В рамките на представената от участника последователност е описан 

процесът, методологията и технологията на изпълнение на видовете работи с описание на 

последователността на операциите - основните видове строителни работи са описани по 

части (Архитектура, Конструкции, ВиК (площадкова водопроводна мрежа; сградна 

водопроводна инсталация; сградна канализационна инсталация), Електро, ОВ, Пожарна 
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безопасност, Вертикална планировка и покрив килийно училище); - представени са 

дейностите по изпълнение в обхвата на всяка отделна част от строителството на 

обекта, като в рамките на всяка дейност са представени предвижданите технологии за 

изпълнение съобразно технологичните изисквания към изпълнение на отделните 

строителни работи с описание на операциите и последователността на изпълнение на 

действията по изпълнение (Подготовка на строителната площадката и подготвителни 

дейности и организационни работи;  Демонтажни работи; Земно-изкопни работи; 

Кофражни, армировъчни и бетонови работи; Системен контрол при изпълнението на 

бетоновите работи; Хидроизолационни работи - Хидроизолации при основи и Подземни 

хидроизолации на сгради и съоръжения; Каменна зидария; Зидарски работи, включват 

представяне на технологията в 10 точки; Дограмаджийски работи; Дърводелски работи - 

основни технологични правила, които ще се спазват при изпълнението на Дърводелските 

работи, представени от участника в 3 точки (изработване на дървени конструкции; 

монтаж на дървени носещи конструкции; контрол на изпълнението). Относно 

Техническите изисквания при изпълнение на Дърводелски работи; Грундиране и лакиране на 

дървени повърхности; Водопровод и канализация - Извършване на изкопите, Пясъчно легло 

по детайл, Обратна засипка, Транспортиране, Изисквания при полагане на водопроводни 

тръби, Вътрешни ВиК инсталации / Сградни ВиК инсталации/; Електрически инсталации - 

Открито изпълнение на електрически инсталации, описани от участника в 15 точки, 

Изпълнение на електрически инсталации в защитни тръби – описано от участника в 7 

точки, Съединяване, отклонение и обработка краищата на проводници и кабели – описано 

от участника в 5 точки, Осветителни арматури и табла– описано от участника в 12 

точки; Мълниезащитна система - Прихващане на мълнията, Конвенционална защита, 

Схеми – участникът е приложил схеми, Метод „Мълниезащитна сфера“, Метод 

„Мълниезащитна мрежа“, Активна мълниезащита, Отвеждане и разсейване на енергията 

в земята, Обща информяация за заземителните инсталации, Заземителна инсталация, 

Минимална дължина на заземител: 0,5.L1, Заземителна инсталация за категория III+IV, 

Изпълнение на токоотводи – общи положения; ОВИ; Обшивки от гипсокартон - 

Технологията на изпълнение на обшивки от гипсокартон, участникът е описал кои работни 

процеси са включени; Окачен таван от гипсокартон; Мазачески работи – описани от 

участника в 14 точки;Замазки– описани от участника в 4 точки; Облицовъчни работи– 

описани от участника в 7 точки - Облицовка от фаянс / гранитогрес; Настилка от каменни 

плочи - Подготовка; Монтаж; Изпълнение на дюшеме - Редене на дюшеме, Циклене, 

Фугиране: Запълване с дървени стърготини и смола; Фугиране с готови смеси;  Фугиране 

посредством акрилни силикони; Шпакловъчии работи – описани от участника в 6 точки; 

Латексово боядисване/бояджийски работи; Варосване; Покривни работи – участникът е 

описал в 5 точки. Фактори увеличаващи риска от падане от височина при покривни работи, 

разгледани в 8 точки; Тенекеджийски и железарски работи; Товаро-разтоварни работи; 

Работа с машини описани от участника в 12 точки; Работа с електрически ток; Работа с 

електрически машини – описани от участника в 27 точки); - всяка от дейностите е 

декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по 

изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на 

дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове 

строителни работи съгласно техническите спецификации. Отразена е взаимовръзката 

между дейностите и съставляващите ги операции. Предвижданията са приложими за 

конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и 

особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

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

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

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси – технически (механизация) и човешки, обвързани с конкретния подход за 

изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти 

на извършваните дейности. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на 

поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за 

изпълнението й работници и продължителност в човеко часове, начало и край. 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 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. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. 

Комисията констатира, че в своето техническо предложение участникът е описал 

минималните изискуеми елементи от възложителя, определени в документацията за 

участие в процедурата, като за представеното предложение за изпълнение на поръчката 

са налице следните обстоятелства:  

Налице е описание на: начина на изпълнение на строежа, последователността на 

предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, 

покриващи всички аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, 

като всички строителни дейности са представени в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност; предвидените за влагане материали; 

техническата обезпеченост (механизацията, която ще се използва); ресурсната 

обезпеченост (човешкия ресурс, който е необходим). Организацията за изпълнение отговаря 

на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, 

на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 

стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е представил линеен 

график за изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани (в графичен или 

табличен вид) всички видове и количества работи по количествената сметка /КС/ за 

строежа. Графикът представя строителната програма на участника, като прецизира 

съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният календарен 

график обосновават срока за изпълнение на строежа съгласно клаузите на проекта на 

договор. Линейният график за изпълнение на строежа е придружен с Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че предложението за изпълнението на 

поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 

задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира постигане 

на целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите спецификации. 
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Отделно от това спрямо предложението за изпълнението на поръчката може да бъде 

заключено наличието следните 4 /четири/ надграждащи характеристики, съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, като основанията за 

това са следните: 

 Участникът е показал за всяка от дейностите разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, така и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Представен е 

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

на поръчката, в това число описание на разпределението на функциите, ролите и 

отговорностите на членовете на екипа – технически ръководител, координатор по 

безопасност и здраве, отговорник по контрола на качеството, бригадири (общо 

четири) и съответни лица от бриигадния екип, механик на обекта и доставчик на 

обекта (ръководител на отдел механизация и транспорт). За всяка една от изброените 

длъжности участникът е описал подробно обхвата на отговорностите и 

задълженията й. Отделно участникът е приложил в табличен вид, като част от 

техническото му предложение, разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица и експерти за всяка една операция, обособена част от 

разглежданата дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана, с посочване на 

относителна дата за начало и относителна дата за край. За всяка отделна операция, 

дейност е посочена - мярка, количество, продължителност в дни, експертните 

технически лица, които ще отговарят за нея, разписани са и задачите на експертите и 

техническите лица за всяка дейност, брой работници, изпълнителски състав/ 

строителни работници и задачи на изпълнителски състав/ строителни работници. С 

направените описания е представено разпределението на задълженията на 

строителния екип за всеки вид строителна дейност, както и разпределение на 

работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една операция в рамките 

на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и 

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно 

представяне на  задачите и отговорностите им 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 - участникът е разпределил човешкия ресурс, който 

смята да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни 

звена, което от своя страна дава възможност не само за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, но и за проследимост на операциите и 

сроковете. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение на 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. 

 За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение - брой и вид на необходимата механизация, материали и задълженията на 

отговорните за изпълнението й експерти в приложена таблица, част от техническото 

приложение на участника. Таблицата съдържа информация за: наименование на всяка 

дейност, мярка, количество, брой и вид на необходимата механизация, необходими 

материали. Като част от екипа за изпълнение на поръчката участникът предвижда и 

позиция ръководител на отдел механизация и транспорт, чиито задължения са 
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регламентирани, както следва: - отговаря за постоянния контрол на изправността на 

механизация и оборудване, както и за: - осигурява транспорта по обектите на 

резервната механизация за заместване на повредената; - осигурява и доставя 

механизацията, инструментите и инвентара по обектите за заместване на 

повредените такива. Освен основното оборудване участникът се е позовал и на 

разполагаемост с резервно оборудване, което ще влезе в употреба в случай на повреда 

на основното. По време на изпълнението на строителните дейности всяка повредена 

техника или техника с ограничен или отнет достъп се предвижда да бъде заменена от 

участника с техника, годна да извършва необходимите действия със същото качество, 

като се предвижда на обекта техническият ръководител да осъществява входящ 

контрол на годността на доставените на обекта машини. При анализ на 

представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията 

счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително необходимото 

техническо оборудване и инструменти 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 

на 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 количествената сметка, като нагледно и ясно е представено 

по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо 

оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на 

техническата обезпеченост. Изброените машини и техните параметри покриват 

изцяло изпълнението на обществената поръчка, като изброените машини съвпадат 

както с описанието на необходимата механизация за изпълнение на отделните 

строителни работи, така и с включените машини в Линейния график и Диаграмата на 

механизация. Съществено е да са предвидени действията за реакция при 

отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, което участникът е направил. 

Участникът е разгледал основните действия, които ще се предприемат при 

изпълнението на обекта, относно реакцията при отказ/ инциденти със строителните 

машини, в няколко направления и аспекти: Мониторинг на проявленията; Превантивни, 

разкриващи и коригиращи действия за реакция при отказ / инциденти със 

строителните машини (- Превантивни действия - предназначени да попречат за 

възникване на нежелани събития относно отказ/ инциденти със строителните 

машини, включващи: поддържане и ежедневен контрол и проверка от страна на 

техническия ръководител и ръководителя на отдел механизация на изрядността на 

строителната техника и механизация на обекта, както и ежедневна проверка на 

готовноста на мобилните екипи за поддръжка на механизацията. - Разкриващи 

действия - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития относно 

отказ / инциденти със строителните машини: ежедневен контрол и проверка от 

страна на техническия ръководител и операторите на строителните машини и 

съобщаване при възникване на нередности и инциденти и привеждане в действие на 

Плана за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване 

или на оборудване с ограничен или отнет достъп. Уведомяване на Възложителя и 

контролните органи за обекта. - Коригиращи действия - предназначени за поправяне на 

последиците от настъпили нежелани събития относно отказ/ инциденти със 
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строителните машини, включващи: отстраняване на нередностите чрез ремонт на 

строителната механизация или заместването и с резервно оборудване, включително и 

изпълнение на всички насоки и предписания дадени от Възложителя и всички контролни 

органи за обекта); Контрол при изпълнение на посочените действия (Контролът и 

изпълнението на посочените мерки се предвижда да е ежедневен и да се осъществя от 

техническия ръководител на обекта. Особено внимание е обърнато на 

превантивността и предварителното осигуряване на непроявление на отрицателно 

влияние при възникване на отказ/ инциденти със строителните машини върху 

строително-монтажния процес. За техническия ръководител е въведено задължение да 

контролира и съответно да взима решение какви мерки да се предприемат или пък 

променят, като на обекта да извършва ежедневен контрол на целостта и 

изправността на наличната механизация и оборудване и изпълнението на мерките, с 

цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и 

възпрепятстване на работещите на строителната площадка и местното население. 

Контролът и изпълнението на посочените мерки ще се извършва чрез постоянно 

наблюдение на мерките от членовете на инженерно-техническият екип на обекта, 

изпълнявайки следните дейности: 1. ръководене на процеса чрез предварително 

плануване; 2. анализиране на строителната обстановка; 3. спазване на нормативните 

изисквания и указания на Възложителя. Ще бъде изграден временен офис близо до или 

на самия обект с цел дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки); 

План за действие при заместване или ремонт на унищожено или повредено оборудване 

или на оборудване с ограничен или отнет достъп (откриване и съобщаване при 

възникване на нередности и инциденти, включително уведомяване на Възложителя и 

контролните органи за обекта; мобилизация на мобилният екип на участника за 

отстраняване на аварията, ремонт на повреденото оборудване; прехвърляне на 

наличната механизация от един участък на друг до пристигане на резервната техника; 

подсигуряване на допълнителни технически и човешки ресурси за конкретните действия 

при настъпването на отказ/инцидент със строителни машини при изпълнението на 

обекта; стриктно изпълнение на поставените задачи и предписанията от страна на 

Възложителя и контролните органи за обекта относно отстраняване на 

последствията от отказа/инцидента със строителната машина; отстраняване на 

нередностите чрез ремонт на строителната механизация или заместването и с 

резервно оборудване; осигуряване транспорта до обекта на резервната механизация за 

заместване на повредената/ по време на изпълнението на строителните дейности, 

всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет достъп, ще бъде 

междувременно заменена от участника с техника годна да извършва необходимите 

действия със същото качество/; на обекта техническият ръководител осъществява 

входящ контрол на годността на доставените на обекта резервни машини). 

 За периода на изпълнение на строителството е аргументиран подход за доставка на 

материалите, както и входящ контрол от страна на екипа за изпълнение на поръчката  

(представен подробно в офертата в раздел „Подход за доставка на материалите, 

както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на 

качеството при получаване на материалите“). За осигуряване на качеството на 

изпълнение участникът предвижда следните мерки: Контрол на качеството на 

използваните материалите, Контрол на качеството при отношения с производители, 

доставчици, търговци и пр. и Контрол на качеството на транспортирането, 

складирането и съхранението на материалите:, като по отношение на всяка мярка е 

представено описание в следния обем: предложение относно обхвата и предмета на 

конкретната мярка; очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 
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систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; действия по контрол на 

изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка; действия в 

случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. 

Описана е организацията на участника по складирането на строителните продукти на 

строителната площадка, като основните аспекти в предлаганата от участника 

Организация на складирането на строителните продукти се базират на изпълнението 

на следните основни положения: Строителните материали, необходими за 

изпълнението на обекта, ще се приемат от Техническият ръководител, съгласно 

график за доставка на материалите. Той извършва входящ контрол на получените 

материали. Участникът ще изработи и представи за одобрение на Възложителя и 

оторизираните контролни органи за обекта График за доставка на материалите с цел 

минимално съхраниние на строителната площадка чрез минимизиране на времето от 

доставянето на продукта, до неговото влагане; Извършването на товаро-разтоварни 

работи ще се извършва задължително под прякото ръководство на Техническия 

ръководител на обекта. Товаренето и разтоварването на материалите ще се изпълнява 

с подходяща според вида на материала техника; Извършване на контрол при 

транспортирането на материалите и изделията; Организиране на заскладяването по 

такъв начин, който да гарантира запазване качествата на продукта до неговото 

влагане; Разпределяне на материалите за съхранение по складове, съобразно 

изискванията за съхранение до влагането им; Проверяване на качествата на 

материалите при подготовката и влагането им. Представени са предвижданията на 

действащите системи за контрол на качеството, които ще се използват при 

изпълнението на обекта, основните мероприятия, гарантиращи осигуряването на 

качеството при изпълнение на поръчката, мерките за осигуряване на качеството на 

влаганите материали, използваното техническо оборудване и използваните технически 

лица при изпълнението на поръчката. За осигуряване на качеството участникът 

планира провеждане на мероприятия не само по контрол на качеството на 

материалите, но и по контрол на качеството при изпълнение на строителните работи, 

като е представено описание на конкретните предвиждания на участника за 

експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството при 

изпълнението на строителните работи и контрола при съхранение на 

документацията. 

 Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите 

територии и улици (представени подробно в офертата в раздел „Мерки за намаляване 

дискомфорта и затрудненията за местното население, по време на 

строителството“), които мерки са инициатива на участника, обезпечават целия 

период на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни дейности 

и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя аспекти. Участникът е 

описал мерки, които освен в нормативните документи, са и мерки дефинирани от него. 

По инициатива на участнка са предложени и мерки намаляване на затрудненията за 

достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, телефон). Всички 

горепосочени мерки са описани, видно е как тяхното прилагане ще доведе до 

допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население по 

време на изпълнение на предвидените строителни работи и обезпечават целия период 

на изпълнение на договора. Съществено внимание е обърнато и на контрола и 

мониторинга при изпълнение на посочените мерки. 

Като цяло предложението допълва поставените с указанията условия на Възложителя и 
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съдържа преимущества, описани в цялото техническо предложение на участника, но 

същото не води до постигане на елементи, свързани с възможностите да се постигне по-

високо качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за 

влагане материали по смисъла на утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите. 

Налице е пълно съответствие и липса на съществени противоречия между отделните 

части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен 

документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен 

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

механизацията. Технологията и организацията, която е избрал участника, напълно е 

съобразена със спецификата на обекта и доказва по непоклатим начин наичието на 

гаранции за качеството на изпълнение. 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно методиката за оценка на офертите е налице 

следното обстоятелство по този показател: 

Предложение за изпълнението на поръчката отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи (Налице е 

описание на: начина на изпълнение на строежа, последователността на предвижданите 

дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи всички аспекти 

на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, като всички строителни 

дейности са представени в тяхната технологична последователност и взаимна 

обвързаност; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост 

(механизацията, която ще се използва); ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, който е 

необходим). Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с 

предмета на възлагане. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строежа, 

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

количества работи по количествената сметка /КС/ за строежа. Графикът представя 

строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е 

съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Организацията 

за изпълнение на строежа и линейният календарен график обосновават срока за изпълнение 

на строежа съгласно клаузите на проекта на договор. Линейният график за изпълнение на 

строежа е придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията) и в 

своята последователност гарантира постигане на целените резултати спрямо 

минималните изисквания на техническите спецификации (които обстоятелства са 

подробно описани и мотивирани), КАТО спрямо него може да бъде заключено наличието на 

следните характеристики, надграждащи предложението за изпълнение: 

1. За всяка от дейностите са показани както разпределението, броят и квалификацията на 

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

под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), така и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 

2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, строителни машини и оборудване и 

други подобни), като освен това за изпълнението на строителството са дефинирани 

действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване 

(включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено 

оборудване).  
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3. За периода на изпълнение на строителството е представен подход за доставка на 

материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за 

мониторинга на качеството при получаване на материалите. Предложени са мерки за 

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

изпълнение на строителните процеси.  

4. Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите територии 

и улици, които мерки обезпечават целия период на изпълнение на договора, отнасят се до 

всички строителни дейности и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя 

аспекти. Тези мерки са описани, видно е как тяхното прилагане ще доведе до допълнително 

намаляване затрудненията и дискомфорта за местното население по време на изпълнение 

на предвидените строителни работи и обезпечават целия период на изпълнение на 

договора. 

Ето защо, участникът получава 42 точки по настоящия показател. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовото му 

предложение участника „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД. 

 

 II. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 18.07.2019 

г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната 

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

участникът да бъде уведомен своевременно посредством съобщение в профила на купувача, 

съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 15.07.2019 г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател: 

 

 

Любомир Равелов (положен подпис) 

 

Членове: 

 

 

инж. Васка Караджова (положен подпис) 

 

Милена Пенчева (положен подпис) 

 

 

(положени подпис и печат) 

Дата: 26.07.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

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

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


