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ПРОТОКОЛ 
 
от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите 
предложения в избор на изпълнител на поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава VIII 
„а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И 
УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” , 
публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес : 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1171 – профил на купувача и на Портала за 
обществените поръчки под уникален код ID 9041201. 

 
Днес 11.05.2015г. в 08.30 часа в зала 343, находяща се на третия етаж в 

административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 739/24.04.2015 г. на Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян, 
се събра комисия в състав: 
 
Председател: 
Инж. Васка Караджова – директор в дирекция „СИ и ОС” в община Смолян. 
Членове: 
1. Симеон Велинов – юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян. 
2. Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС” в община Смолян. 
 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, 
т.2-4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 
 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните 
 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 
 

1. Регистрирани предложения – 2 бр., както следва: 
 

 
№ 

 
Наименование на 

участника 

Регистрацио

нен номер на 
предложение

то 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване 

на 
предложени

ето 

Обособена 
Позиция 
№ 

1. „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ 
ЕООД 

ДЛ003317 08.05.2015 г. 11:01 ч. 2 

2. „ДЮЛГЕР“ ООД ДЛ003325 08.05.2015 г. 12:03 ч. 1 

 
2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 
4. При отваряне на офертите присъства следния представител на един от участниците в 

процедурата, както следва: Никола Мурджев – управител на „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД. 
Представители на средствата за масово осведомяване и други лица на присъстваха. 

5. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в 
Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 3 към 
публичната покана – действие, представляващо допускане до участие в процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  
Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 
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редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 
административни и технически изисквания за допустимост са както следва: 

6.1. От участника „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към 
публичната покана и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и 
приложенията към нея. 

6.2. От участника „ДЮЛГЕР“ ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към 
публичната покана и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и 
приложенията към нея. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации комисията 
единодушно и без особено мнение на членове от комисията взе следното 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 
І. Комисията допуска до разглеждане на техническите и ценови оферти в избор на 
изпълнител на поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава VIII „ а” от ЗОП – чрез 
публична покана, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 
РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО 
СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” , следните участници: 
 
1. „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД; 
2. „ДЮЛГЕР“ ООД; 
 
ІI.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценови оферти на участниците 
по реда на тяхното постъпване, като бяха направени следните констатации: 
 
„МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД: 
� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 
 

Ценовото предложение на участникът, изготвено по Образец № 3 включва: 
1. Цена за изпълнение на поръчката – 128 789.66 лева /сто двадесет и осем хиляди 
седемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС, 
формирана на база на единични цени за отделни видове строителни работи, определени на 
база на следните ценови показатели: 
� часова ставка – 3.40 лева/час;  
� допълнителни разходи за труд - 95 %;  
� допълнителни разходи за механизация - 50%;  
� доставно-складови разходи - 10%; 
� печалба - 10%. 
 

Техническото предложение на участникът, изготвено по Образец № 2 включва: 
2. Гаранционен срок на изпълненото укрепително съоръжение – 120 /сто и двадесет/ 
месеца. 
3. Срок за изпълнение на поръчката – 80 /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 
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време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 
4. Организация и изпълнение на строителните работи – представена от участника под 
формата на РАБОТНА ПРОГРАМА, съдържаща следната информация: 

 
ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПЪТЯ СМОЛЯН- 

МУГЛА ПРИ КМ 21+350 
Според участника е проектирана стена със 7 секции с обща дължина 22,50 м, като стената 

е ситуирана така, че обратното засипване е на ниво пътно платно. Стената е ъглова с 
разтоварваща конзола.  Според участника преди изпълнението на стената трябва да се 
премахне съществуващата бетонова стена с дължина 10,25 м, тъй като е силно 
компроментирана и с подкопани основи, като запазването на деформиралата стена е 
невъзможно. 

Участникът изяснява, че височината на стената е от 503 до 580 см над цокълна фуга и е  
проектирана на секции е вертикални деформационни фуги между секциите/ ламели във 
фундаменти/ е ширина на фугите 3 см.  Според участникът фугите следва да се обработят със 
стиропор с дебелина 3 см, да се изчистят речните наслаги и се достигне до здраво речно 
корито. Предвидено е фундиране в скални почви.като цокълната фуга на сетната на 
дълбочина 1,00 м от откритото здраво речно корито. Основата да се просече на стъпала и се 
набият показаните анкери. Според работната програма изпълнението на анкерите включва 
пробиване в скалата на отвори с дължина 50 см и диаметър ф 26 мм, набиване на анкерите и 
шприцване на отворите с циментов разтвор Ml 00 за осигуряване на бетоново покритие на 
анкера. 

Участникът предвижда армирането и бетонирането на фундамента за една секция да е без 
прекъсване, като армирането и бетонирането на стената от една ламела да е без 
хоризонтални фуги освен цокълна и фуга при разтоварваща конзола. „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ 
ЕООД изяснява, че бетоновото покритие на армировка ще и 4 см., и че бетонът ще се 
вибрира, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Според работната 
програма обратният насип зад стената ще е: - ръчно реден камък и от скална почва с ъгъл на 
вътрешно триене т = 35° и обемно тегло = 2,00 т/ M3. Участникът предвижда да се изпълни 
хидроизолация /двукратно обмазване с битум/, обратен насип от ръчно реден камък и скална 
почва, и барбакани на един ред над основи и два реда над конзола, като изкопа да се приема 
от проектанта конструктор и инж. геолог. Според работната програма предвидената шапка 
ще се изпълни по преценка на възложителя,а по преценка на възложителя ще се изпълни и 
еластичната ограда. Според участникът стената е оразмерена за: р норм.почва = 40 т/м2; у 
почва за обратен насип/нормативен/ = 2,00 т/мЗ; ъгъл на вътрешно триене /нормативен/ за 
обратен насип - 35 °; подвижен товар - единични тежки возила Н – 300; сеизмичност VII 
степен е Кс = 0,10. 

„МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД предвижда при изпълнението да използва: 
- подложен бетон- бетон клас 7,51Кв = 4,6 Мра; 
- бетон за основа и стена -бетон клас В25/гЧв = 14,5 Мра/,с клас по мразоустойчивост Р 75 и 
клас по водонепропускливост \А/ 0,6; 
- стомана А1/Рз = 225Мра/; 
- стомана АШ /Рз = 375 Мра/; 

Участникът изяснява, че обектът ще включва следните видове работи: 
- земни работи; 
- кофражни работи; 
- армировъчни работи; 
- бетонови работи; 
- довършителни работи 
- изолационни работи; 
- възстановителни пътно-строителни работи/възстановяване на нарушени при 
строителството пътни настилки. 
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Подготвителни работи 
Според работната програма преди да се започне работа ще се извършва подготовка на 

работната площадка, като едновременно с това ще се взимат мерки за предпазване на 
работната площадка от наводняване (охранителни и отводнителни канавки) и отводняване на 
строителната площадка при необходимост (водочерпене и водопонижение). Според 
участникът на работната площадка няма да се допускат лица, несвързани със строителния 
процес, като за целта ще се извършва ограждане със сигнална лента. 

Според работната програма преди започване на изпълнението на кофражни, армировъчни 
и бетоновите работи, техническият ръководител на обекта ще предвиди необходимите мерки, 
осигуряващи безопасното изпълнение на производствения процес и предпазващи 
работниците от възможното въздействие на праха от използваните материали, поразяването 
от електрически ток при ползване на строителни машини с електрозадвижване, от механично 
или вибрационно въздействие на ползваните строителни машини, от вредното въздействие 
на химичните добавки в бетоновата смес, както и срещу опасностите от падане от височина 
на хора или отделни предмети. 

Според участникът преди започването на строителните дейности е необходимо 
трасирането на осите, а всички изкопни работи следва да се изпълнят съгласно съответните 
изисквания на техническа спецификация и свързаните с нея раздели на работната му 
програма. 

Участникът предвижда изкопите в земни почви да се осъществят почти изцяло 
механизирано с приблизително отвесни откоси, доколкото позволява геоложкият строеж, 
както следва: 

Изкопи в скални почви; 
- Ръчен изкоп за оформяне на профили до проектните им размери. 

Изкопаните земни маси да се извозват на определени за целта депа. 
Относно кофражни работи „МУРДЖЕВ ТРАНС” ЕООД изяснява, че разполага с 

необходимия материал и скрепителни елементи в комплект с тях, за изпълнение на всички 
видове кофражи, като кофражните и подпорните скелета ще бъдат изпълнени, така че да 
осигурят поемането на постоянните и временните товари, които възникват при изпълнението 
на съответните конструктивни елементи. 

Според работната програма армировката ще се изготвя предварително в арматурен цех, а 
разтоварването от превозните средства ще се извършва с подходящи такелажни устройства и 
инструктирани работници. Снаждането ще се извършва на обекта чрез застъпване съгласно 
проекта, а броят на снажданията ще е минимален. 

Участникът изяснява, че при полагането на армировката ще се спазят следните основни 
изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми: 
- Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни пръти не по-малки от 
минимално допустимите. 
-   Осигуряване на покритие на армировката с бетон не по-малко от минимално допустимото. 
-   Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните планове. 
-   Осигуряване на стабилност и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях. 
-   Армировката ще се полага след като кофражът е почистен и приет. 
-   Преди полагането армировката ще се почиства от кал, сняг и др. замърсявания. 

Според програмата кофраж и армировка на елементи ще се приемат от проектант 
конструктора и технически правоспособно лице от фирмата упражняваща строителен надзор 
на строежа. 

„МУРДЖЕВ ТРАНС” ЕООД предвижда полагането на бетона да се извърши с 
бетонпомпа, а уплътняването му с потапящи се иглени вибратори, като с уплътняването ще  
цели да се осигури запълване на целия обем на кофражната форма с бетонова смес без 
разслояване и без кухини. Транспортът на бетона до строителната площадка ще се извърши с 
автобетоносмесители, а бетонирането ще се извършва след приемане на кофража и 
армировката от инженера - проектант конструктор. 

От работната програма става ясно, че бетоновата смес ще се приготвя в бетонов възел и 
ще се транспортира до обекта с автобетоновози, а полагането ще се извърши в рамките на 90 
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минути след смесването на водата с цимента и инертния материал. При горещо време или 
други условия, ускоряващи втвърдяването на бетона, инженерът може да редуцира времето. 
Според участникът бетонът ще е с клас В25, а контролът на материалите, от които ще се 
приготвя бетоновата смес, както и качествата на самата бетонова смес ще се извършва в 
съответствие с метод за изпълнение на бетонови работи и система за управление на 
качеството 180 9001:2000. В работната програма се изяснява подробно, че бетоновите смеси 
които възнамерява да използва по време на строителството ще са в пълно съответствие с   
изискванията за изпитване и качество на БДС. 

Според участникът уплътняването на бетона ще се извършва с потапящи се иглени 
вибратори или повърхностни вибратори, като ще се цели да се осигури запълване на целия 
обем на кофражната форма с бетонова смес без разслояване и без кухини, а строителните 
работи по списъка даден от Възложителя ще се осъществяват от строително звено, 
ръководено от техническия ръководител. На следващо място работната програма предвижда 
проектните физико-механични качества на вложените бетонови смеси да се доказват със 
документи за съответствие на строителния продукт, а изпълнението на кофражните работи 
да отговаря на правилника за извършване и приемане на строително- монтажните работи. 

Участникът предвижда да полага бетонната смес при спазване на следните общи правила: 
-   По време на бетонирането непрекъснато да се следи за геометрията на кофража, формите, 
точността и проектното разположение на армировката. 
-   Непрекъснато да се следят качествата на бетонната смес - еднородност, консистенция и 
т.н. 
-   При откриване деформации в кофража, бетонирането да се преустановява незабавно и 
всички елементи на кофража да се връщат в проектното им положение. 
-    В дъждовно време полаганият бетон да се защити от пряко попадане на вода, а ако това се 
случи размитият бетон да се отстрани. 
-   В горещо време положеният бетон да се защити чрез покриване, за да се намали 
съсъхването и появата на пукнатини. 
-     Да се следи за спазване на проектното разположение на съответните отвори, закладни 
части, анкерни болтове и др. 
-     При извършване на бетонови работи при зимни условия е необходимо за приготвяне на 
бетонната смес, да се използват съответните добавки, позволяващи бетонирането да се 
изпълнява при ниски температури. Количеството и видът на добавките се уточнява в 
индивидуален проект за бетона. 
-   При да се обръща внимание върху армировката да се постигне необходимото бетоново 
покритие. 

Според участникът след полагането на бетона ще се полагат следните грижи: 
- Поддържане на топло-влажен режим, с който се осигурява правилно и нормално 
формиране структурата на бетона и повишаване якостта му. 
- Предпазване на недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други механични 
въздействия. 
- Недопускане да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на бетона с 
армировката. 

Според работната програма на участникът декофрирането на излетите конструктивни 
елементи ще става след набиране на определена якост на бетона и след разрешение на 
техническия ръководител на обекта, който дава точни указания по технология на изнасяне на 
кофражни елементи, места на складиране, а самото декофриране ще се извършва много 
внимателно без удари и динамични натоварвания върху бетона. Декофрираният материал 
задължително се почиства от странични гвоздеи и се складира на предварително определени 
места. 

Според участникът изолационните работи ще се изпълняват, след като техническият 
ръководител и бригадирът са осигурили необходимите мерки за безопасност срещу 
въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделени от използваните продукти. 

Съгласно работната програма материалът за насипа ще бъде скален, всички насипни 
работи ще се изпълняват съгласно съответните изисквания на възложителя, и свързаните с 
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тях раздели на плана за качество и плана за безопасност и здраве. Относно битумния разлив 
участникът изяснява, че преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и 
обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна 
емулсия за разлив. 

Според работната програма асфалтобетонните пътни настилки ще се състоят от няколко 
слоя, с предварително подбрани дебелини, за да се осъществи най-рационално предаване на 
натоварването от движещи се превозни средства към земната основа. Предвижда се 
изграждане на пътна настилка върху короната на армонасипната конструкция от 4 см. 
неплътен асфалтобетон и 4 см. плътен асфалтобетон, като по нея може да преминава 
строителна техника. Участникът изяснява, че ще вземе всички необходими предварителни 
мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и 
престоя преди разтоварване, също така сместа ще се превозва така, че да бъде предпазена от 
замърсяване и десортиране. Уплътняването на положената асфалтова смес участникът 
възнамерява да извършва с валяци /бандажни и пневматичен/, които ще да се движат бавно и 
с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. 
Освен това според програмата при изпълнение на ремонтни работи на настилката не са 
допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, 
които влошават транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата. 
На следващо място участникът изброява подробно както техническото оборудване, 
машините, съоръженията, които ще използва при изпълнението на поръчката, така и  
човешкия ресурс, които възнамерява да ангажира за изпълнението на поръчката. Според 
участникът техническият ръководител на обекта ще носи цялата отговорност и ще ръководи 
всички дейности, касаещи проекта, като той ще бъде упълномощен да комуникира с 
упълномощените представители на възложителя, строителния надзор, проектантския екип и 
дружествата за предоставяне на комунални услуги. Според работната програма отговорникът 
по качеството ще бъде упълномощен да контролира пълния производствен процес, в т.ч. да 
спира строителните работи, да предизвиква експертизи и изследвания, както и да издава 
нареждания с цел подобряване качеството на изпълняваните работи при спазване на 
приетите графици. Участникът изяснява, че отговорник по ЗБУТ- ще следи спазването на 
приетите процедури за ЗБУТ и опазване на околната среда, като ще има право да контролира 
пълния производствен процес по отношение безопасността, в т.ч. да спира строителните 
работи, да предизвиква експертизи и изследвания. 

„МУРДЖЕВ ТРАНС” ЕООД изяснява и какви мерки за безопасност възнамерява да 
приложи при изпълнение на поръчката, както и каква система за управление на качеството е 
внедрил. На следващо място ръководството на „МУРДЖЕВ ТРАНС” ЕООД декларира 
своята политика за предотвратяване замърсяването на околната среда и защита на здравето и 
безопасността при работа, осъществявана чрез: 
- намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум или до приемлив риск; 
- намаляване на изгубените работни дни вследствие злополуки; 
- по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания; 
- обучение на персонала за повишаване на квалификацията и неговата мотивация за 
висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянна по-добра ежедневна работа. 
- обсъждане  всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване 
на безопасността и предлагане мерки за подобряването й; 
- извършване на проверки по спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на 
труд; 
- следене за състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; 

Участникът изяснява, че служителите и работниците в неговото предприятие имат 
определени отговорности за здравето и безопасността при работа и опазване на околната 
среда за съответните работни места, които са под тяхна отговорност, като правата, 
отговорностите и задълженията са описани в длъжностните характеристики и правилника за 
вътрешния ред. 
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„ДЮЛГЕР“ ООД: 
� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 
 

Ценовото предложение на участникът, изготвено по Образец № 3 включва: 
1.  Цена за изпълнение на поръчката – 92 095.30 /деветдесет и две хиляди деветдесет и 
пет лева и тридесет стотинки/ без ДДС, формирана на база на единични цени за отделни 
видове строителни работи, определени на база на следните ценови показатели: 
� часова ставка – 3.00 лева/час;  
� допълнителни разходи за труд - 85 %;  
� допълнителни разходи за механизация - 30%;  
� доставно-складови разходи - 7%; 
� печалба - 8%. 
 
Техническото предложение на участникът, изготвено по Образец № 2 включва: 
2.  Гаранционен срок на изпълнената подпорна стена – 228 /двеста двадесет и осем/ 
месеца. 
3.   Срок за изпълнение на поръчката – 63 /шестдесет и три/ календарни дни, считани 
от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол 
за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 
приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 
4.  Организация и изпълнение на строителните работи – представена от участника под 
формата на ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, съдържаща 
следната информация: 

Като за начало участникът „ДЮЛГЕР“ ООД дава подробно описание на самата 
обществена поръчка и предвиденото от него проектно решение, като изяснява, че с проекта 
се дава решение за изграждане на стоманобетонни подпорни стени на мястото на 
съществуващата, силно компрометирана подпорна стена от каменна зидария, укрепваща  
пътното платно на улица „Гимназална” в кв.“Райково- гр.Смолян. Според участникът при 
огледа на обекта са установени срутищни процеси, пропадане и изнасяне на насипния 
материал под фундаментите на подпорната стена от каменна зидария с дължина 45м, под 
улицата, в резултат на проливни дъждове и ерозия. Стената в отделни участъци с обща 
дължина около 18 м е частично разрушена и силно деформирана. Улицата е застрашена от 
пропадане и цялостно прекъсване и функциониране. Според участникът съществуващата 
стена от каменна зидария на варов разтвор е с изчерпана носеща способност, плитко 
фундирана, деформирана и наклонена, не подлежи на ремонт частично изграждане или 
възстановяване, поради това той предвижда цялостното премахване на стената от каменна 
зидария и изграждане на нова. 

Според участникът новата стена е ъглова, монолитна, стоманобетонна с дължина 45м 
и височина от 3.5- 4м. С цел запазване на движението по улицата по време на СМР 
„ДЮЛГЕР“ ООД  предвижда строителството да се изпълни на етапи, като в първия етап ще 
се разрушат най- засегнатите участъци на съществуващата стена и изграждат нови 
предвидени в проекта, през секции с дължина 3-5м. Според програмата за изпълнение на 
поръчката всички стени са разделени на секции и деформационни фуги от 3-4см, като 
деформационните фуги се поставят на максимална дължина от 12.00м. /съгласно проект/ от 
основната плоскост на фундамента до горен ръб корона стена. Фугите ще се изпълняват от 
стиропор, освен това, ще се изпълни и дренажен пакет, барбакани, хидроизолация и обратен 
насип зад стената. Участникът предвижда и изпълнение на предпазен метален парапет по 
детайл, както и възстановяване на засегнатите настилки и терен. Участникът предвижда 
следната организация на изпълнение: предвидените за изпълнение СМР ще се извършват 
съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на 
предоставения проект. Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно 
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Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 
чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които ще се отразяват видовете 
работи, количества и единични цени. „ДЮЛГЕР“ ООД  декларира, че ще влага в строежа 
само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и 
които имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 
на строителните продукти, като всички материали, които ще бъдат вложени в строежите ще 
са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба 
и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни 
продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 
Според програмата всички материални и човешки ресурси, необходими за изпълнение на 
строително монтажните работи ще са негово задължение, като всяка промяна в одобрения 
проект ще бъде съгласувана и приета от възложителя/строителния надзор. Участникът не 
предвижда влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 
Възложителя. Според програмата възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще 
има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на 
материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по 
всяко време, като изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже 
съдействие за получаване на правото за такъв достъп. На следващо място според участникът 
възложителят и консултантът, осъществяващ строителен надзор както и упълномощени от 
тях лица, ще могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на 
изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията 
на специфицираната технология и начин на изпълнение, когато те не противоречат на 
добрата строителна практика и нормативни изисквания. Според участникът възложителят, 
проектантът и строителният надзор /или техни упълномощени представители/ ще имат 
осигурен постоянен достъп до работната площадка. Според участникът всички 
обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, 
приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на 
междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни 
работи и други, ще се документират от представителите на участниците в строителния 
процес със съставянето на съответните актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 
15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.).  „ДЮЛГЕР“ 
ООД  предвижда възможност възложителят и упълномощените лица да имат право да 
изискват и да ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на 
изпълнението на СМР както и привеждането на обекта в съответствие с действащите 
нормативни актове, като изпълнението на строително-монтажните работи ще се съгласува 
със съответните органи на Община Смолян, EVN, ВиК, оператори на телекомуникационни 
услуги, КАТ и др.за безконфликтна организация по време на строителството. Участникът 
предвижда следната последователност на изпълнение на СМР по съоръжението: работата ще 
се извършва поетапно и последователно на три цикъла, двата от които ще се състои от 
изпълнението на 3 секции (ламели), през една (цикъл № 1 ще включва изграждането на 
секции № 1,4,7, а цикъл № 2 ще включва изграждането на секции № 3,6,8.). Третият цикъл 
ще обхваща секции № 2 и 5. Циклите от 1 до 3 ще се изпълнят последователно, като се 
започне с номер първи. По този начин според участникът ще се гарантира по-добро 
наблюдение над изпълнението, по- ефективна организация на ресурсите и оптимално време 
на изпълнение. Общото времетраене на изпълнението на проекта според програмата за 
изпълнение на поръчката ше е 63 кандарни дни, като предвид еднотипността и сходния обем 
на отделните секции, СМР по отделните цикли ще са с еднаква продължителност, а именно: 
Цикъл 1 /секции № 1,4,7/ ще бъде изпълнен за 20 календарни дни; Цикъл № 2 /секции № 
3,6,8/ ще бъде изпълнен за 20 календарни дни; Цикъл № 3 /секции № 2 и 5/. Участникът  
предвижда преди започване на дейностите, в рамките на един календарен ден, да извърши 
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подготвителни работи, като поставят се работен фургон, огради и сигнализация, както и 
извършване на се необходими мерки по ВОДП и устройване на складови площи. Според 
участникът СМР по всяка ламела от циклите ще се изпълнява в следната, поредна и 
еднотипна, технологична последователност, а именно: 1. Разваляне на подпорните стени 
предвидени за разрушаване, през секция и цялостно разчистване на терена, направа изкоп за 
фундамента и стената. Камъкът и бетоновите късове от стените ще се отделят, подредят и 
използват за блокаж около барбаканите на новите стени. 2. Отлагане на съоръжението: 
Подпорната стена ще се отлага съгласно чертеж “План основи” от проекта и трасировъчния 
план от част “Геодезия”. Отлагането ще се извършва от правоспособни лица със специалност 
„Геодезия. 3. Разваляне на съществуващата асфалтова настилка. Според участникът 
развалянето е необходимо за да се освободи фронт за работа, а дейностите ще включват 
рязане на асфалтова настилка, развалянето на асфалтовия пласт и трошенокаменната 
настилка под него. Отпадъците ще се натоварват и превозват на депа определени и 
разрешени от Община Смолян, като ще се заплащат и такси. 4. След развалянето на 
настилките участникът предвижда да пристъпи към изкопните работи, които ще включват 
както механизирано изкопаване на земните маси, така и ръчно зачистване, укрепване на 
изкопите. „ДЮЛГЕР“ ООД предвижда иззетите земни маси де се прехвърлят и натоварват на 
самосвали, да се извозят на определените депа, като се заплатят и съответните такси и 
отчисления за депониране. 5. Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи на 
фундамента: Участникът предвижда първо да се изпълнява кофража, да се полага 
армировката и де се пристъпва към бетониране. Оставя се чакащата армировка за тялото на 
стените. Предвиден е подложен, неармиран бетон клас В10 под фундамента. 6. Изпълнение 
на кофражни, армировъчни и бетонови работи по стената: Според програмата за изпълнение 
първо ще се изпълнява кофража, ще се полага армировката, ще се полагат барбакани, а там 
където е предвидено и отток, и ще се пристъпва към бетониране. Участникът предвижда и 
изпълнение на завършваща бетонова шапка, а декофрирането възнамерява да извърши след 
набиране на достатъчна якост на бетона. 7. Полагане на хидроизолация: След декофрирането 
на съоръжението според програмата ще се пристъпва към хидроизолиране на стената от 
страна на обратния насип, като същата ще се обмазва с битумен грунд. Около барбаканите 
ще се изпълнява блокаж от ломен камък, който е отделен при развалянето на стария зид. 8. 
Обратен насип зад стените: Съгласно програмата за изпълнение на поръчката обратният 
насип, ше се изпълнява от доставена баластра или скална маса без глинести примеси, като 
същият ще се разрива, оформя и трамбова на пластове от 20 см до постигане на предписаната 
обемна плътност. 9. Направа на метален парапет: След изпълнение на обратното засипване 
участникът предвижда да пристъпи към направа на метален парапет по шапката на стената, 
като поставеният парапет ще се обработва срещу корозия и ще се боядисва в посочения цвят. 
10. Възстановяване на настилката: Като завършваща дейност програмата предвижда да се 
пристъпи към възстановяване на трошенокаменната и асфалтовата настилка. 

След окончателното изпълнение на СМР по всички секции и достигане на цялостна 
реализация на проекта,  „ДЮЛГЕР“ ООД предвижда демобилизация на ресурсите, 
освобождаване на терена, подготовка на актове и документи и предаване обекта на 
възложителя, за което е предвидил два календарни дни. В последствие в подхода и 
програмата за изпълнение на поръчката участникът „ДЮЛГЕР“ ООД е включил таблица с 
подробно описание на всеки един от трите цикъла от изпълнението. В таблицата подробно са 
описани всяка една отделна дейност която възнамерява да изпълни, продължителността на 
работа в дни, началната и крайната дата на изпълнение, както и информация относно това 
какви и колко точно работници и машини ще осъществяват тази дейност. На следващо място 
участникът е описал организацията на човешките ресурси и  отговорностите и основни 
задачи на изпълнителския състав. Според програмата за изпълнение в експертният състав за 
изпълнение на строителството в качеството на ръководител на обект е ангажиран опитен 
инженер по „Промишлено и гражданско строителство”; Технически ръководители на обект - 
1 бр„ Координатор ЗБУТ и Контрол по качеството. Участникът декларира, че лицата са 
опитни специалисти със солиден опит в изграждането на укрепителни съоръжения. На 
следващо място в програмата е описано, че в изпълнителския състав ще участват строителни 
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работници със съответната квалификация, необходима за качественото извършване на 
обекта. 

Според програмата за изпълнение на поръчката ръководителят на обекта определя 
какво и докога трябва да бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по 
цялостното изпълнение на проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите 
участници в строителния процес - възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и с всички останали заинтересовани лица. 

Участникът изяснява, че техническият ръководител на обекта е отговорен за 
изпълнението на технически и оперативни задачи, свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта, той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените указания 
от управителя, възложителя, главния ръководител на обекта, строителния надзор, 
проектанта, контрол по качество и координатора по ЗБУТ и подава обратна информация с 
цел проследимост и координация на дейностите между изпълнителския състав и останалите 
участници в процеса. 

Според програмата за изпълнение координаторът по ЗБУТ ще провежда ежедневни и 
периодични инструктажи, ще следи за ЗБУТ и ще въвежда мерки по приложимата правна 
уредба свързана със здравето и безопасността на заетите лица, ще следи всички допуснати на 
обекта лица да бъдат с лични предпазни средства и да боравят безопасно с техниката. 

Според участникът лицето за контрол по качество ще следи за качеството на влаганите 
материали и изпълнение на СМР. 

На следващо място програмата изяснява, че същинските строително монтажни работи на 
обекта ще се изпълняват от една бригада, която се състои от три звена за първите два цикъла 
/по едно за всяка секция, през една/ и от две за цикъл № 3 /по едно за всяка секция, през 
една/, като всяко звено включва следните видове строителни работници: 
1. Изкопчии 
2. Кофражисти 
3. Арматуристи 
4. Бетонджии 
5. Пътни работници 
6. Монтажници 
7. Общи работници - без квалификация; 
 Според участникът изкопчията: Ще изпълнява ръчен изкоп по трасето на 
тръбопровода, където това е предвидено, като разчита и следи геодезични данни, следи за 
цялост и здравина на изкопа, като основните му задачи ще са следните: 
- с ръчни и дребна техника инструменти да изпълнява изкопни работи; 
-зачиства, укрепва изкопите, оформя откоси, следи за стабилността на дъното и откоса; 
-следи за достигнатите коти и нива, чрез разчитане и проверка на геодезически данни; 
 Според участникът  кофражистът: ще изгражда кофражна система за полагане на 
бетонова смес съгласно проект, ще разчита кофражния план и самостоятелно ще го 
изпълнява. 
 Според участникът арматуристът: ще полага, монтира и подсилва заготвена арматура 
за подсилване на бетоновата конструкция, ще  полага барбакани, ще разчита 
арматурния/монтажен план и самостоятелно ще го изпълнява. Според участникът 
бетонджията: ще полага и уплътнява циментови отвори в стени или крепежи, ще извършват 
довършителни работи и поправки по циментови повърхности, ще полага отток на секция № 
6, ще изпълняват самостоятелно бетоновите работи, предвидени в обхвата на проекта; 
Според участникът  пътните работници: ще изпълняват и/или демонтират  пътни/улични 
настилки и ще асфалтират съгласно проекта, ще развалят/полагат трошенокаменната основа, 
ще полагат пластовете асфалтобетон съгласно предоставен проект при възстановяване на

 пътната настилка, ще развалят съществуваща настилка съгласно проект, ще подготвят 
основата за пътно легло съгласно проектен детайл, ще участват като помощници при 
полагане на асфалтобетона съгласно проект и спецификации, ще следят за уплътняване, 
валиране, изравняване и почистване на основата и на асфалтобетона.  
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 Според участникът  монтажниците, ще сглобяват, закрепват,  монтират и обработват 
предварително заготвени елементи на металния парапет, ще изпълняват и монтират 
самостоятелно предпазен парапет съгласно детайл; 
 Според участникът общите работници: ще изпълняват елементарни и  рутинни 
задачи в строителството, транспорта и складирането, ще изпълняват дадени им указания под 
надзор, ще боравят с дребна техника за водочерпане, трамбоване, оформяне и др., ще полагат 
хидроизолацията върху съоръжението, с ръчни инструменти /лопати, кирки и др./ ще 
разчистват изкопаните пясък, пръст, чакъл или друг материал, ръчно ще сортират, товарят, 
разтоварват, преместват и складират материали, продукти, багажи и товари  и др., 
ще изпълняват не изискваща квалификация дейност с дребна техника по работното 
пространство, ще уплътняват земни слоеве, хидроизолират, ще боядисват парапет, ще 
поставят знаци, табели и др., ще поставят ръчно, опаковат и разопаковат материали и 
продукти, ще зареждат с консумативи и обслужват текущо техниката. 

Участникът изяснява, че максималният брой на предвидения изпълнителски персонал, 
зает в изпълнението на СМР, е планувано да бъдат 27 бр, която бройка ще обезпечи 
изпълнението на дейностите съгласно времевия график и избраната организация и 
технология. 

На следващо място  програмата за изпълнение на поръчката съдържа в себе си две 
таблици, като в първата са подробно описани вида и броя на техниката и механизацията, 
които участникът възнамерява да използва, а във втората са подробно описани материалите 
/описание на спецификациите, производителя или доставчика и наличието на сертификат/, 
които участникът възнамерява да използва при изпълнението на поръчката. 

На следващо място участикът е дал описание на отделните видове СМР, както следва: 
1. Разваляне на подпорните стени предвидени за разрушаване: Развалянето на 

съществуващите стени според програмата ще се изпълни ръчно с малокалибрена техника, то 
ще се изпълни от горе на долу по вертикала на зида, по фугите между камъните, за да се 
запази до голяма степен годността им, предвид използването на същите камъни за блокаж на 
барбаканите. Участикът предвижда да извърши и сортиране на материала по големина и 
годност за последващо приложение . 

2. Отлагане на съоръжението: Според „ДЮЛГЕР“ ООД подпорната стена се отлага 
съгласно чертеж “План основи” от проекта и трасировъчния план от част “Геодезия”. 
Отлагането ще се извършва от правоспособни лица със специалност „Геодезия” чрез 
използване на класически геодезически методи - измерване чрез тотална станция. Сравнява 
се с изходните и проектни данни. 

3. Разваляне на съществуващата асфалтова настилка: Участникът предвижда тази 
дейност да бъде изпълнена чрез срязване на асфалтовия плат с фугорезачка по определното 
трасе и в заложената необходима площ, като слоевете асфалт и трошено камък ще се 
изземват механизирано с багер и ще се натоварват се на самосвали за извозване до 
определеното депо. 

4. Изкопни работи: Според програмата изкопите по трасето ще се извършват в 
съответствие с линии, нива, размери и дълбочини заложени в проектната документация, като 
в зависимост от вида на изкопите, те ще се изпълняват както механизирано с комбиниран 
багер с хидравличен чук, така и ръчно за да се избегне евентуално прекопаване. На следващо 
място програмата предвижда иззетите земни маси да бъдат товарени на товарни автомобили 
със самосвална уредба и извозени до определените от Община Смолян депа. Участникът 
изяснява, че проверката на достигнатите проектни размери/коти става чрез геодезическо 
заснемане и сравнение с проектните данни, като по заснетите данни се определят и 
количествата на изпълнената работа. При извършване на изкопните работи дружеството 
гарантира максималното отводняване на изкоп по всяко време, като за целта ще изгради 
такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на 
повърхностните и течащи води извън зоната на обекта, с цел минимално негативно 
въздействие върху околната среда и прилежащата инфраструктура. Участникът изяснява, че 
изкопните работи ще се изпълняват по начин, който да гарантира целостта на откосите, а 
изкопите ще бъдат сигнализирани и пътно укрепвани през времето на изпълнение. Според 



12
 

програмата системите за плътно укрепване се поставят в почистен до основата си изкоп, а 
подпората е съобразно височината на изкопа, като при дълбочини на изкопите, по-големи от 
височината на основните платна трябва да се поставят надстройки, така че системата за 
укрепване на изкопи да се регулира като едно цяло. Участникът изяснява, че основата и 
настройката се свързват с болтове. Оформяне на изкопи: След изпълнение на основните 
изкопни работи и достигане в близост до проектните коти дружеството предвижда да 
започва с ръчно и внимателно изравняване на дъното на изкопа,като оформянето на изкопа 
ще се извършва ръчно, като при необходимост ще се допуска и използването на 
малокалибрена и дребна техника. Според участникът е възможно, да се извърши 
допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала, а 
получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон или друг одобрен материал. 
На следващо място участникът е описал кофражните, армировъчните и бетоновите работи и 
полагането на барбакани, както следва: 
5. Кофражни работи: 
Дружеството изяснява, че елементите на избраните кофражни системи ще са изработени от 
хидрофобен шперплат с метална рамка. Според програмата системата се нуждае от 50% по-
малко връзки между платната, в сравнение с други системи, като тя ще се сглобява 
едностранно, като след изпълнение на арматурата и барбаканите/оттока, същата ще се 
затваря и от другата страна. Като част от системата програмата предлага и готов елемент за 
оформяне на ъгли.  Според участникът този факт облагодетелства използването на малък 
брой работници, което ще позволи да се избегне струпването на хора и техника на едно 
място и за дълго време, системата ще позволи висока степен на предварителна 
асемблираност, което позволява кофражната форма да се завърши само в няколко стъпки. 
Освен добрата скорост на извършване на кофражните работи и гъвкавост на системата, 
според програмата избраният тип кофраж се отличава и с висока степен на механична 
устойчивост, тъй като платната са с допълнителна вътрешна уребреност, което ги прави 
изключително приложими на трудни и наклонени терени. На следващо място участникът 
изяснява, че кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или 
друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане 
и уплътняване, а всички кофражни елементи ще се монтират и демонтират съгласно 
монтажна инструкция. Преди всяко полагане на бетон, програмата изяснява, че кофража ще 
се почиства и обмазва с кофражно масло. 
6. Армировъчни работи: „ДЮЛГЕР“ ООД изяснява, че армировката ще бъде доставена на 
обекта предварително заготвена според проектната документация, ще се монтира при 
спазване на проект, размер, спецификации и брой. Според участникът армировките ще се 
доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите от армировъчния 
план, ще се полага с помощта на фиксатори, за да се осигури необходимото бетоново 
покритие. Програмата дава информация, че армировката трябва да е почистена от 
замърсявания, а при полагането й трябва да се спазват всички конструктивни изисквания и 
мерки за ЗБУТ. 
Дружеството възнамерява да започне монтажът на армировката с разчитане на монтажния 
армировъчен план след което да извърши следните дейности: разнасяне на фасонираните 
пръти до местомонтажа им; отбелязване местата на прътите с тебешир; поставяне на 
приспособления (фиксатори) за осигуряване проектна дебелина на покритието на 
армировката, разпределението и привързването й; снаждането на надлъжните пръти на 
колони, греди и плочи с разминаване, поставянето на есове и столчета, изрязване на 
армировъчни пръти за отвори в плочите и поставянето на равноякостни обримчващи пръти, 
монтирането на стремената, посаждането и монтирането в кофража на вързаните скелети за 
колони, както и направата на необходимите приспособления за връзване на армировъчни 
скелети на обекта. 
Според участникът при изпълнение на армировките стриктно ще се следи и спазва 
предложения армировъчен план. С цел избягване излишното струпване на дълги 
армировъчни пръти по улицата, дружеството е предвидило арматурното желязо да бъде 
заготвено, по спецификация и план, в арматурния си двор и да бъде доставяно поетапно на 
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обекта където ще бъде монтирано по проект. Преди монтажа участникът задължително ще 
извършва инструктаж, като снажданията на армировката ще се извършват само на 
означените в проекта места или според указанията на конструктора. Програмата на 
участникът изяснява, че фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно 
покритие на армировката трябва да бъдат възможно най- малки по размер и със същата якост 
и вид като бетона, като те трябва да бъдат здраво закрепени за армировката. Програмата 
декларира, че заваряване не се разрешава, освен ако специално не е указано в проекта. 
Монтираната арматура подлежи на проверка за изпълнението й и следва да бъде приета от 
проектант-конструктора. След приемането на арматурата, дружеството предвижда 
кофражната система да бъде затворена от другата страна и да се пристъпва към полагане на 
бетона. 
7.  Бетоновите работи, които участникът възнамерява да извърши са както следва: Според 
програмата бетонирането ще се изпълни след окончателното приключване на монтажа на 
армировката и барбаканите, и приемането им от проектанта конструктор. Полагането на 
бетоновата смес ще се извърши посредством бетонпомпа, а доставката до обекта с 
бетоновози. При работата с бетонпомпа и бетоновозите, както и при доставката на материали 
и товаро-разтоваръчни дейности, участникът предвижда да регулира движението на МПС и 
пешеходците. Дружеството декларира, че при полагането на бетона ще се спазват всички 
изисквания за разслоеност, десортиране, а уплътняването ще се извършва с иглени вибратори 
за да се гарантира монолитността и еднородността на бетона в отделните елементи на 
съоръжението. Положеният бетон ще бъде уплътняван без да се допира кофража и до 
момента на излизане на циментово мляко и преустановяване на въздушните мехури. Според 
програмата бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и преди 
началото на свързване на цимента, като уплътняването трябва да се извършва експедитивно 
за да се постигне веднага необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването 
му в кофража. Според участникът вибрирането ще се приложи в участъка на прясно 
положения бетон, като то не трябва да се прилага в една точка, тъй като може да предизвика 
изтичане на циментов разтвор, а бетонните повърхности, изложени на условия, причиняващи 
изпарение на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, 
пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Участникът предвижда декофрирането 
да стане след набиране на необходимата якост на бетона, а във фугите между отделните 
секции да бъде изпълнено замонолитване на листове стиропор. 
8. Полагане на хидроизолация и блокаж барбакани: 
Относно тази част от СМР участникът изяснява, че след декофрирането на съоръжението се 
пристъпва към хидроизолиране на стената от страна на обратния насип, като същата ще се 
обмазва ръчно с битумен грунд, като повърхността, върху която ще се полага материалът 
трябва да е чиста, равна, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и 
вдлъбнатини. Програмата предвижда и изпълнение на блокажа на барбаканите, като ще се 
нареждат предварително сортираните камъни около тях. 
9. Обратен насип зад стените. Според програмата за изпълнение на поръчката обратните 
насипи ще се извършват съгласно проект /надлъжен профил/, като материалът за насипи 
трябва да бъде доставен на обекта поетапно и положен в последователни пластове, върху 
пълната широчина на напречното сечение и на такива дължини, които са удобни за 
подравняване, както и на методите за уплътняване - с пневматична трамбовка. Дружеството 
изяснява, че преди уплътняването, дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава 
максималната дебелина на уплътняване - 20 см, зависеща от вида на почвата и от 
оборудването за уплътняване. Според програмата при наклонени сечения, уплътняването 
започва от по-ниската страна и продължава към по - високата. 
10. Направа на метален парапет. 
Според програмата за изпълнение след изпълнение на обратното засипване, ще се пристъпи 
към направа на метален парапет по шапката на стената. Елементите на парапета ще бъдат 
сглобявани и монтирани с метални планки на място. Монтираният парапет участникът 
възнамерява да обработи срещу корозия и да боядиса в посочения цвят ръчно. 
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11. Възстановяване на настилката. 
По отношение на тази част от СМР, участникът изяснява, че възнамерява да изпълни легло 
от трошен камък и слой асфалтобетон. Според програмата асфалтът ще се полага ръчно, 
предвид малките площи, като сместа ще бъде полагана върху предварително изпълнена, 
приета и одобрена основа и само когато атмосферните условия са подходящи. Веднага след 
полагането на асфалтовата смес, дружеството предвижда повърхността да бъде проверена и 
ако има неизправности те да бъдат отстранени изцяло. Линията на движение на валяка и 
посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Според участникът ако валирането 
причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани 
с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново 
уплътнен. 
На следващо място програмата за изпълнение на „ДЮЛГЕР“ ООД изяснява факти и 
обстоятелства, отнасящи се до контрола по качеството. 
Според участникът той, ще контролира процесите чрез: 
- самоконтрол от изпълнителите; 
- контрол от Главния ръководител на обекта /ГРО/ и Техническия ръководител /ТР/; 
- периодичен контрол от Контрол по качество /ККУ; 
- контрол от Строителния надзор. 
- контрол от Проектанта 
- контрол от Възложителя 
 
 На последно място в програмата си за изпълнение „ДЮЛГЕР“ ООД предвижда да 
осъществява контрол в следните направления подробно описани в програмата му за 
изпълнение, както следва: 
1. Контрол на влаганите материали и окомплектовки: 

• Контрол по качество ще изпълнява контрол върху всички материали. 
• КК и ТР ще извършват входящ контрол на материалите доставени директно на обекта. 
• В зависимост от изискванията на работната документация ТР ще извършва контрол по 

време на строителството и краен контрол на обекта. 
• Ако по време на входящият контрол на материалите и окомплектовката, ТР 

констатира несъответствие той ще действа съобразно инструкции и процедури. 
• Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и 

несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, РЕ на 
обекта ще спре работата и ще разпореди незабавно отстраняване на несъответствията. 

• При необходимост ще се предприемат коригиращи и превантивни действия; 
• Всички производствено-технически процеси ще трябва да се изпълняват съгласно 

предоставената работна документация и разработените технологични инструкции. 
• В строителството ще се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на 

техническата документация суровини, материали и окомплектовка. 
2. Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес: 

• Необходимите материали за изграждане на обекта ще се доставят директно на обекта, 
където се организират временни приобектови складове/площадки. Преди ползването 
им същите ще се подлагат на контрол. 

• ТР ще контролира всички строителни материали, които ще се складират на 
определените за целта места. 

3. Контрол при транспортирането на материалите и при доставките 
• Контрол при доставката и транспортирането на материалите ще се осъществява от 

Отговорника по снабдяване и доставки, КК и ТР. 
• ТР ще контролира използването на материали и смеси, да става само съгласно 

указанията за употреба и депониране. 
• За изправността на машините и тяхното използване ще следи Отговорник 

„Механизация и автотранспорт”. 
4. Контрол на ресурсите; 
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• ГРО и ТР ще извършват ежедневно контрол на производственото оборудване (ПО), 
технологичната екипировка и на средства за наблюдение и измерване(СНИ). 

• Отговорник „Механизация и автотранспорт” отговарящ за изправността на машините 
поддържа в актуално състояние “Инвентарната книга на машините” и извършва 
периодичен контрол. 

5. Контрол на работната среда; 
• Координатор по ЗБУТ и ТР ежедневно ще следят за спазване изискванията за 

работната среда и при констатирано отклонение ще предприема незабавни действия. 
• Координатор ЗБУТ ще следи на работните места да се създават условия за опазване на 

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

• Според програмата за изпълнение специалните процеси ще се извършват по 
конкретни технически инструкции и технологии, в които ще са посочени 
параметрите, редът на протичане, наблюдение, регулиране и контрол на процесите. 

• Специалните процеси ще се изпълняват от квалифициран персонал, обучен за всеки 
конкретен процес. 

• Контролът за протичане на специалните процеси ще се извършва от ТР/ГРО на обекта. 
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Участникът изяснява, че специалните процеси условно се наричат такива процеси, чиито 
изходни параметри не могат да бъдат проверени директно чрез последващо наблюдение или 
измерване, а именно това са процеси, при които недостатъците се проявяват обикновено по-
късно - в процеса на експлоатация. Като специални процеси участникът посочва: бетониране 
на фундаменти, плочи, ивични основи, бетон на стоманобетонни стени, колони, шайби, 
греди, заварки, скрити инсталации и др. Според дружеството след провеждане на тестовете, 
скритите инсталации ще се приемат от Възложителя и чак след това ще се преминава към 
следващите операции които скриват инсталациите. Участникът предвижда контролът на 
специалните процеси да бъде извършван директно от ГРО и ТР. 
7. Контрол на идентификацията; 

• Контролът по идентификацията на процесите ще се осъществява съвместно от ГРО, 
ТР и КК съгласно инструкциите на Интегрираната система за управление на 
качеството. 

8. Контрол на документирането; 
• Участникът декларира, че всички изпълнени дейности на обекта ще бъдат надлежно 

документирани и редовно ще се прави отчетност към дружеството от една страна и 
към останалите участници от друга по реда на ЗУТ и неговата подзаконова уредба. 

9. Контрол на резултата; 
• Според програмата той ще се осъществява се чрез комплект от организационно-

технически мероприятия. Видове: 
- Входящ контрол - на постъпващата документация, доставените строителни материали, 
изделия, конструкции и т.н. 
- Технологически – ще се прилага по предварително разработени карти и схеми за 
определени производствени операции при извършване на СМР. 
- Приемателен – ще се провежда след завършване на отделни части /междинно приемане/ и 
на цялостното завършване на сгради или съоръжения /окончателно приемане/. 

 
Председателят на комисията оповести предложените от участниците срокове за 

изпълнение по отделните обособени позиции, гаранционните срокове по отделните 
обособени позиции, информацията относно организацията и изпълнението на строителните 
работи по отделните обособени позиции, както и предлаганите цени за изпълнение по 
отделните обособени позиции,  като членовете на комисията се подписаха на техническите и 
ценовите предложения и приложенията към тях. 

Комисията провери пълнотата на ценовите оферти и верността и точността на 
извършените калкулации. 

След като разгледа техническите и ценови оферти и извърши, съответните изчисления 
и анализи, комисията направи следните КОНСТАТАЦИИ: 

Разгледаните Технически и Ценови предложения на участниците по съответните 
обособени позиции в процедурата са валидни и съобразени с изискванията на възложителя, 
посочени в публичната поканата и ЗОП. 

 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации комисията 

единодушно и без особено мнение на членове си 
 

Р Е Ш И: 
 

I.  Допуска до оценка на техническите и ценови оферти по съответните обособени 
позиции в избор на изпълнител на поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава VIII „ а” от 
ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И 
УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” , 
следните участници: 

1. „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД; 
2. „ДЮЛГЕР“ ООД; 
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След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 
участниците и тяхното съответствие с изискванията на възложителя за допустимост 
комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници, съгласно 
утвърдената от възложителя Методика за оценка на офертите – Приложение № 4 към 
публичната покана. 
 

II. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” . 
 
Оценка на допуснатите оферти по обособени позиции се извършва съгласно следната 

утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест 
за определяне на общата комплексна оценка (КО): 
1. Цена за изпълнение (О1) -  тежест в комплексната оценка 25 %, максимум 25 точки.  
2. Гаранционен срок на изпълнената подпорна стена, респ. изпълненото укрепително 
съоръжение (О2) - тежест в комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 

3. Срок за изпълнение (О3) - тежест в комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 
4. Организация и изпълнение на строителните работи (О4) - тежест в комплексната 

оценка 55 %, максимум 55 точки. 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 
МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ГИМНАЗИАЛНА № 

16, ГР. СМОЛЯН, ДО ЖИЛИЩНА СГРАДА НА СЕМ. НИКОЛОВИ. 
 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 

изготвено съгласно образец № 3. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 
(О1) е 25 % /двадесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 25 /двадесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О1 = О1 мин.  x  25  , където 

О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник 
- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
2. Гаранционен срок на изпълнената подпорна стена (О2). 
Гаранционният срок на изпълнената подпорна стена се оферира в Техническото 

предложение на участника, изготвено съгласно образец № 2. 
 Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок на изпълнената 
подпорна стена (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 
максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О2 = О2 у  x  10 , където 

О2 макс. 
 

- О2 е оценката на гаранционния срок на изпълнената подпорна стена на оценявания 
участник 
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- О2 у  е предложеният гаранционен срок на изпълнената подпорна стена от оценявания 
участник 

- О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок на изпълнената 
подпорна стена от участниците 
Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 
 

3. Срок за изпълнение на поръчката (О3). 
Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническото предложение на 

участника, изготвено съгласно образец № 2. 
 Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката 
(О3) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой 
точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О3 = О3 мин.  x  10  , където 

О3 у 
 

- О3 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник 
- О3 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците 
- О3 у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 

4.   Организация и изпълнение на строителните работи (О4). 
Тежестта на показателя  Организация и изпълнение на строителните работи (О4) 

е 55 % /петдесет и пет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 55 /петдесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Организация и изпълнение на строителните работи (О4) 
се формира на базата на изготвените от всеки участник части на подход и програма за 
изпълнение на поръчката. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат 
на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
 
 
№ 
 
 

ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ  
До  
55 

 точки 

 

А. 

За направените предвиждания за организация и изпълнение на 
строителните работи са налице и петте обстоятелства: 

55 
 точки 

 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; предвижданията за организация и изпълнение покриват 
всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 
производителност на предложените работна сила, технологично 
оборудване и механизация; на база на предложените материали, 
технологии за изпълнение и методи и техники на работа е предложено 
ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, 
което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност 
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на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 
им. 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 
работи по количествената сметка, тяхната технологичната 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за 
изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с 
технологичните норми. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като 
разпределението му по всички видове строителни и монтажни работи 
е ясно и подробно представено. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен 
екип /ръководни и технически лица и работници/, като ясно и подробно 
e представенo разпределението на задачите и отговорностите на 
отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и 
монтажни работи. 

- Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички 
отделни части на представените подход и програма за изпълнение на 
поръчката – описателен документ, представящ организацията и 
изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение 
на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 
механизацията. 

 

Б. 

За изготвеното техническо предложение са налице до две /едно или две/ 
от следните обстоятелства: 

 
30 

 точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
монтажни работи не е представено. 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 
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- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части 
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 
диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

 

В. 

За изготвеното техническо предложение са налице повече от две /три 
или четири/ от следните обстоятелства: 

 
10 

 точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
монтажни работи не е представено. 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части 
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 
диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

 

Г. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 
обстоятелства: 

 
1 

 точка 

- Не са описани видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка, а само предвижданията за организация и 
изпълнение на основните дейности, като описанието има общ 
принципен характер и не отразява спецификата на обекта по 
отношение на предвидените за изпълнение строителни и монтажни 
работи съгласно количествената сметка и инвестиционния проект 
и/или технологичната последователност на основни дейности е 
описана общо и не е възможно да се извърши проверка за 
съответствие между описаните в предвижданията за организация и 
изпълнение процеси, заложените срокове и правилната 
технологичната последователност според правилата, правилниците и 
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наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

- Дейностите в линейния график не отразяват отделните видове 
работи по количествената сметка, а са окрупнени, в резултат на 
което не може да се извърши проверка за съответствие с 
технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност 
на изпълнение. 

- Предвижданията в организацията и изпълнението досежно 
техническата и/или ресурсната обезпеченост имат общ принципен 
характер, в резултат на което не може да се изведе категоричен 
извод за наличие на техническа и/или ресурсна обезпеченост при 
изпълнение на поръчката. 

Забележка: 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“  ще се 
разбират несъответствия и/или пропуски: при представянето на аспектите на изпълнение 
на поръчката съгласно техническите спецификации и приложенията към тях; при 
влагането на ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на 
технологичната последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на 
ресурси (човешки и технически); в предлаганата технология и обезпечаването на 
технологията с ресурси (човешки и технически); в технологичното време за извършване на 
отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта по отношение 
на качеството, срока и/или безопасността на труда. 
За целите на оценката под „ съществени несъответствия и/или непълноти“  ще се 
разбират тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го 
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към 
участнците и указанията за подготовка на офертите и техническите спецификации или на 
действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, 
като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други 
подобни. При установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 
предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  
За целите на оценката под „ разумна увереност“  ще се разбира степен на ниво на 
увереност, което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по 
обществената поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на 
обществената поръчка съгласно Техническите спецификации. 
За целите на оценката под „ ефективност“  ще се разбира степен на постигане на целите 
на дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от 
изпълнението им. 
За целите на оценката под „ устойчивост на очакваните резултати“  ще се разбира 
очакван дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната 
общност в дългосрочен план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на 
дейностите, целите и резултатите от проекта на местно ниво, устойчиво развитие на 
резултатите от проекта. 
За целите на оценката под „ подробно“  ще се разбира описанието, което освен, че съдържа 
отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа 
и ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното 
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просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 
технически спецификации изисквания. 
За целите на оценката под „формално“  ще се разбира описанието, което не е насочено 
конкретно към предмета на поръчката. 
За целите на оценката под „ ясно“  ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 
конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по 
който същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени 
етапи/съответно останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или 
предвиждания. 
За целите на оценката под „ общ принципен характер“ ще се разбира описание, което 
поради формалността и непълнотата си възпрепятства или прави невъзможно 
формирането на извод за постигнато съответствие с изискванията на възложителя. 
За целите на оценката под „ основни дейности“  ще се разбират дейностите по 
изпълнението на проекта, описани в техническите спецификации като видове работи - 
основни дейности. 
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 
изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 
техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 
 

 4. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 
следната формула: 
 
 КО = О1 + О2 + О3 + О4 

 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 
място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този 
показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител за обособената позиция 
между класираните на първо място оферти. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа 
посочената методика и показатели. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ НА ПЪТЯ СМОЛЯН - МУГЛА ПРИ КМ 21+350. 

 
1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 

изготвено съгласно образец № 3. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 
(О1) е 25 % /двадесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 25 /двадесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О1 = О1 мин.  x  25  , където 

О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник 
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- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
2. Гаранционен срок на изпълненото укрепително съоръжение (О2). 
Гаранционният срок на изпълненото укрепително съоръжение се оферира в 

Техническото предложение на участника, изготвено съгласно образец № 2. 
 Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок на изпълненото 
укрепително съоръжение (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 
като максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О2 = О2 у  x  10 , където 

О2 макс. 
 

- О2 е оценката на гаранционния срок на изпълненото укрепително съоръжение на 
оценявания участник 

- О2 у е предложеният гаранционен срок на изпълненото укрепително съоръжение от 
оценявания участник 

- О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок на изпълненото 
укрепително съоръжение от участниците 
Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 
 

3. Срок за изпълнение на поръчката (О3). 
Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническото предложение на 

участника, изготвено съгласно образец № 2. 
 Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката 
(О3) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой 
точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О3 = О3 мин.  x  10  , където 

О3 у 
 

- О3 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник 
- О3 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците 
- О3 у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 

4.   Организация и изпълнение на строителните работи (О4). 
Тежестта на показателя  Организация и изпълнение на строителните работи (О4) 

е 55 % /петдесет и пет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 55 /петдесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Организация и изпълнение на строителните работи (О4) 
се формира на базата на изготвените от всеки участник части на подход и програма за 
изпълнение на поръчката. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат 
на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
 ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 



24
 

 
№ 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ  

До  
55 

 точки 

 

А. 

За направените предвиждания за организация и изпълнение на 
строителните работи са налице и петте обстоятелства: 

55 
 точки 

 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; предвижданията за организация и изпълнение покриват 
всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 
производителност на предложените работна сила, технологично 
оборудване и механизация; на база на предложените материали, 
технологии за изпълнение и методи и техники на работа 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. 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 
работи по количествената сметка, тяхната технологичната 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за 
изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с 
технологичните норми. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като 
разпределението му по всички видове строителни и монтажни работи 
е ясно и подробно представено. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен 
екип /ръководни и технически лица и работници/, като ясно и подробно 
e представенo разпределението на задачите и отговорностите на 
отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и 
монтажни работи. 

- Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички 
отделни части на представените подход и програма за изпълнение на 
поръчката – описателен документ, представящ организацията и 
изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение 
на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 
механизацията. 

 

Б. За изготвеното техническо предложение са налице до две /едно или две/ 
от следните обстоятелства: 

 
30 
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- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

 точки 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
монтажни работи не е представено. 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части 
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 
диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

 

В. 

За изготвеното техническо предложение са налице повече от две /три 
или четири/ от следните обстоятелства: 

 
10 

 точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
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монтажни работи не е представено. 
- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части 
на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 
описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 
диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. 

 

Г. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 
обстоятелства: 

 
1 

 точка 

- Не са описани видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка, а само предвижданията за организация и 
изпълнение на основните дейности, като описанието има общ 
принципен характер и не отразява спецификата на обекта по 
отношение на предвидените за изпълнение строителни и монтажни 
работи съгласно количествената сметка и инвестиционния проект 
и/или технологичната последователност на основни дейности е 
описана общо и не е възможно да се извърши проверка за 
съответствие между описаните в предвижданията за организация и 
изпълнение процеси, заложените срокове и правилната 
технологичната последователност според правилата, правилниците и 
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

- Дейностите в линейния график не отразяват отделните видове 
работи по количествената сметка, а са окрупнени, в резултат на 
което не може да се извърши проверка за съответствие с 
технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност 
на изпълнение. 

- Предвижданията в организацията и изпълнението досежно 
техническата и/или ресурсната обезпеченост имат общ принципен 
характер, в резултат на което не може да се изведе категоричен 
извод за наличие на техническа и/или ресурсна обезпеченост при 
изпълнение на поръчката. 

Забележка: 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“  ще се 
разбират несъответствия и/или пропуски: при представянето на аспектите на изпълнение 
на поръчката съгласно техническите спецификации и приложенията към тях; при 
влагането на ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на 
технологичната последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на 
ресурси (човешки и технически); в предлаганата технология и обезпечаването на 
технологията с ресурси (човешки и технически); в технологичното време за извършване на 
отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта по отношение 
на качеството, срока и/или безопасността на труда. 
За целите на оценката под „ съществени несъответствия и/или непълноти“  ще се 
разбират тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го 
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към 
участнците и указанията за подготовка на офертите и техническите спецификации или на 
действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, 
като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други 
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подобни. При установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 
предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  
За целите на оценката под „ разумна увереност“  ще се разбира степен на ниво на 
увереност, което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по 
обществената поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на 
обществената поръчка съгласно Техническите спецификации. 
За целите на оценката под „ ефективност“  ще се разбира степен на постигане на целите 
на дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от 
изпълнението им. 
За целите на оценката под „ устойчивост на очакваните резултати“  ще се разбира 
очакван дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната 
общност в дългосрочен план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на 
дейностите, целите и резултатите от проекта на местно ниво, устойчиво развитие на 
резултатите от проекта. 
За целите на оценката под „ подробно“  ще се разбира описанието, което освен, че съдържа 
отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа 
и ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното 
просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 
технически спецификации изисквания. 
За целите на оценката под „формално“  ще се разбира описанието, което не е насочено 
конкретно към предмета на поръчката. 
За целите на оценката под „ ясно“  ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 
конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по 
който същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени 
етапи/съответно останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или 
предвиждания. 
За целите на оценката под „ общ принципен характер“ ще се разбира описание, което 
поради формалността и непълнотата си възпрепятства или прави невъзможно 
формирането на извод за постигнато съответствие с изискванията на възложителя. 
За целите на оценката под „ основни дейности“  ще се разбират дейностите по 
изпълнението на проекта, описани в техническите спецификации като видове работи - 
основни дейности. 
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 
изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 
техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 
 

 4. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 
следната формула: 
 
 КО = О1 + О2 + О3 + О4 

 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 
място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този 
показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител за обособената позиция 
между класираните на първо място оферти. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 
методика и показатели. 
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III. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 
1. ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК ПО ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 
ОБЕКТ: ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ГИМНАЗИАЛНА № 16, ГР. СМОЛЯН, ДО 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА СЕМ. НИКОЛОВИ. 
 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите: Цена за 
изпълнение на поръчката (О1), Гаранционен срок на изпълнената подпорна стена (О2), 
Срок за изпълнение на поръчката (О3) и Организация и изпълнение на строителните 
работи (О4), както и така извършеното крайно оценяване на участника „ДЮЛГЕР“ 
ООД, е закрепени таблично, както следва: 
 

 
Оценяван участник 
„ДЮЛГЕР“ ООД 

 
 
 

Оценка по показател: 
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 

 
 

25.00 точки 
 

Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложението на оценявания участник, описано в настоящия 
протокол. 
 

 
Оценка по показател: 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНАТА ПОДПОРНА СТЕНА (О2) 
 
 

10.00 точки 
 

Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложението на оценявания участник, описано в настоящия 
протокол. 
 

 
Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О3). 
 

 
10.00 точки 

 
Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложението на оценявания участник, описано в настоящия 
протокол. 
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Оценка по показател: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ (О4). 

 
 

55.00 точки 
 

 
 

Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на Организацията и 
изпълнението на строителните работи, която е приложена към Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на участника, което е обстойно и детайлно описано в настоящия 
протокол. 

Участникът е описал видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 
отделни действия/задачи отразява коректно технологичната последователност, както следва: 
според подхода и програмата за изпълнение на поръчката участникът предвижда следната 
последователност на изпълнение на СМР по съоръжението - работата ще се извършва 
поетапно и последователно на три цикъла, двата от които ще се състои от изпълнението на 3 
секции (ламели), през една (цикъл № 1 ще включва изграждането на секции № 1,4,7, а цикъл 
№ 2 ще включва изграждането на секции № 3,6,8.). Третият цикъл ще обхваща секции № 2 и 
5. Циклите от 1 до 3 ще се изпълнят последователно, като се започне с номер първи. По този 
начин според участникът ще се гарантира по-добро наблюдение над изпълнението, по - 
ефективна организация на ресурсите и оптимално време на изпълнение. Според участникът 
СМР по всяка ламела от циклите ще се изпълнява в следната, поредна и еднотипна, 
технологична последователност, а именно: 1. Разваляне на подпорната стена;  2. Отлагане на 
съоръжението; 3. Разваляне на съществуващата асфалтова настилка; 4. Изкопни работи; 5. 
Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи на фундамента; 6. Изпълнение на 
кофражни, армировъчни и бетонови работи по стената; 7. Полагане на хидроизолация; 8. 
Обратен насип зад стената; 9. Направа на метален парапет; 10. Възстановяване на 
трошенокаменната и асфалтовата настилка.  
Предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните 
дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работи. 

В  програмата за изпълнение на поръчката участникът в табличен вид подробно е описал 
материалите които възнамерява да използва при изпълнението на поръчката. Тази таблица 
дава подробно описание на всеки отделен продукт/материал по количествена сметка, 
описание на спецификациите му, данни относно производителя/доставчика му, както и данни 
относно наличието на сертификат за качество и/или декларация за съответствие.    
От гореизложеното може да се направи обосновано заключение, че предложените материали 
и технологии за изпълнение и методи и техники на работа са 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. 
Предложената в програмата за изпълнение на поръчката технологична таблица за 
изпълнението отразява времетраенето на всички видове работи за трите цикъла от 
изпълнение по количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи и е 
изцяло съобразен с технологичните норми. Участникът в освен в технологичната таблица е 
отразил видовете дейности и в графичен вид, като в графиката за изпълнение са включени 
подробни данни относно отделните дейности по секции от първа до осма включително, 
количеството на работите които възнамерява да изпълни, броя на дните необходими за 
изпълнението, в това число началната и крайната дата за изпълнение на отделната дейност, 
броя и вида на работниците и механизацията, която възнамерява да използва при 
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изпълнението на дейностите и т.н. 
Освен това в отделна технологична таблица  участникът подробно е описал вида и броя на 
техниката и механизацията, която възнамерява да използва за изпълнението на поръчката, 
като от графиката за изпълнение упомената по-горе е видно, че  изпълнението на всеки 
отделен вид строителни и монтажни работи е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, като разпределението му по всички видове строителни и монтажни работи е ясно 
и подробно представено.  

На следващо място от програмата за изпълнение на поръчката на участникът става 
ясно, че изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 
обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически 
лица и работници/. В технологичната таблица отразяваща трите цикъла и по точно в нейната 
последна графа – Работник/Механизация е ясно и изчерпателно е отразен броя и вида на 
работниците предвидени за съответния вид дейност. В програмата за изпълнение участникът  
ясно и подробно e представил вида на работниците, разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и 
монтажни работи, както следва:  

Експертният състав за изпълнение на строителството включва: 
1. Ръководител на обект - 1бр.; 
2. Технически ръководители на обект - 1 бр. 
3. Координатор ЗБУТ – 1бр. 
4.Специалист Контрол по качеството – 1бр.    
Според програмата за изпълнение на поръчката ръководителят на обекта определя 

какво и докога трябва да бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по 
цялостното изпълнение на проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите 
участници в строителния процес - възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и с всички останали заинтересовани лица. 

Участникът е изяснил подробно, че техническият ръководител на обекта е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи, свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта, той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените указания 
от управителя, възложителя, главния ръководител на обекта, строителния надзор, проектанта, 
контрол по качество и координатора по ЗБУТ и подава обратна информация с цел 
проследимост и координация на дейностите между изпълнителския състав и останалите 
участници в процеса. 

Участникът е изяснил подробно, че координаторът по ЗБУТ ще провежда ежедневни и 
периодични инструктажи, ще следи за безопасните условия на труд и ще въвежда мерки по 
приложимата правна уредба свързана със здравето и безопасността на заетите лица, ще следи 
всички допуснати на обекта лица да бъдат с лични предпазни средства и да боравят 
безопасно с техниката. 

Участникът е изяснил подробно, че специалиста Контрол по качество ще следи за 
качеството на влаганите материали и изпълнение на СМР. 

На следващо място програмата изяснява, че същинските строително монтажни работи на 
обекта ще се изпълняват от една бригада, която включва следните видове строителни 
работници: 
8. Изкопчии 
9. Кофражисти 
10. Арматуристи 
11. Бетонджии 
12. Пътни работници 
13. Монтажници 
14. Общи работници - без квалификация; 
Описани са ясно, точно и подробно отделните дейности, които ще осъществяват описаните 
по-горе лица. 
На последно място в програмата си за изпълнение „ДЮЛГЕР“ ООД дава подробно описание 
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на дейностите по контрол, които предвижда да осъществява в следните направления 
подробно описани в програмата му за изпълнение, както следва: 
1. Контрол на влаганите материали и окомплектовки; 
2. Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес: 
3. Контрол при транспортирането на материалите и при доставките 
4. Контрол на ресурсите; 
5. Контрол на работната среда; 
6. Контрол на специалните процеси; 
7. Контрол на идентификацията; 
8. Контрол на документирането; 
9. Контрол на резултата; 
От гореизложеното може да се направи обосновано заключение, че е налице пълно 
съответствие и липса на противоречия между всички отделни части на представените подход 
и програма за изпълнение на поръчката, представящ организацията и изпълнението на 
строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната 
ръка, диаграма на механизацията. 

 
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (ОК) 

 НА „ДЮЛГЕР“ ООД 
 
 

100.00 точки 
 

 
 

2. ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК ПО ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 
ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА ПЪТЯ 

СМОЛЯН - МУГЛА ПРИ КМ 21+350. 
 

 Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите: Цена за 
изпълнение на поръчката (О1), Гаранционен срок на изпълненото укрепително 
съоръжение (О2), Срок за изпълнение на поръчката (О3) и Организация и изпълнение 
на строителните работи (О4), както и така извършеното крайно оценяване на 
участника „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД, е закрепени таблично, както следва: 
 

 
Оценяван участник 

„МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД; 

 
 

Оценка по показател: 
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 

 
 

25.00 точки 
 

Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложението на оценявания участник, описано в настоящия 
протокол. 
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Оценка по показател: 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНОТО УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (О2) 

 
 

10.00 точки 
 

Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложението на оценявания участник, описано в настоящия 
протокол. 
 

 
Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О3). 
 

 
10.00 точки 

 
Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложението на оценявания участник, описано в настоящия 
протокол. 
 

 
Оценка по показател: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ (О4). 
 
 

55.00 точки 
 

 
 

Мотиви: 
Участникът подробно и ясно е описал  видовете строителни и монтажни работи, които 

възнамерява да осъществи при изпълнение на поръчката, като те са в съответствие с  
количествената сметка и инвестиционния проект. Участникът изяснява, че обектът ще 
включва следните видове работи: 
-  подготвителни работи; 
- земни работи; 
- кофражни работи; 
- армировъчни работи; 
- бетонови работи; 
- довършителни работи 
- изолационни работи; 
- възстановителни пътно-строителни работи/възстановяване на нарушени при 
строителството пътни настилки. 
Участникът описва детайлно технологичната последователност на всяко едно отделно 
действие от описаните по-горе строителни работи според правилата, правилниците и 
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като  предвижданията за 
организация и изпълнение покриват всички изискванията на възложителя.  
На следващо място участникът дава подробна информация за технологичното оборудване, 
механизацията и съоръжения, която ще използва при извършването на всеки от 
гореописаните строителни работи, а именно те са, както следва: 
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1. Багер еднокошов; 
2. Булдозер; 
3. Компресор подвижен; 
4. Пробивен чук - 2 бр.; 
5. Помпа за вода -2 бр.; 
6. Бетонпомпа; 
7. Вибратор иглен; 
8. Валяк вибрационен; 
9. Асфалторазтилач; 
10. Камаз самосвал - 2 бр.; 
11. Бетоновоз - 2 бр.,  като по този начин се удостоверява  наличието на ефективност на 
дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

На база предложените материали, а именно:  
- ръчно реден камък и от скална почва с ъгъл на вътрешно триене т = 35° и обемно тегло = 
2,00 т/ M3. 
- подложен бетон- бетон клас 7,51Кв = 4,6 Мра; 
- бетон за основа и стена -бетон клас В25/гЧв = 14,5 Мра/,с клас по мразоустойчивост Р 75 и 
клас по водонепропускливост \А/ 0,6; 
- стомана А1/Рз = 225Мра/; 
- стомана АШ /Рз = 375 Мра/; 
- хидроизолация;  
- асфалтобетон и други по-подробно упоменати в програмата, както и технологии за 
изпълнение, методи и техники на работа 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. 
Предложеният от участника линеен график отразява ясно и коректно периода на извършване 
и времетраенето на всеки един от гореописаните видове строителни работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с 
технологичните норми. 
Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е обезпечено с 
необходимото техническо оборудване, което освен в работната програма под формата на 
списък е описано и в приложена от участника Диаграма на механизацията, като 
разпределението му по всички видове строителни и монтажни работи е ясно и подробно 
представено. 
На следващо място изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 
технически лица и работници. В тази връзка участникът отново под формата на списък на 
човешкия ресурс, необходим за изпълнението на поръчката от работната си програма е 
изяснил подробно какви специалисти и работници възнамерява да използва, както следва: 
1. Главен ръководител на обекта - 1 бр.; 
2. Технически ръководител на обекта - 1 бр.; 
3. Специалист по контрола на качеството - 1 бр.; 
4. Координатор по ЗБУТ - 1 бр.; 
5. Машинист - 3 бр.; 
6. Бетонджии - 2 бр.; 
7. Кофражист - 3 бр.; 
8. Араматурист - 2 бр.; 
9. Общ строителен работник - 5 бр.; 
Разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по 
всички видове строителни и монтажни работи, е ясно и подробно e представенo.  
Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички отделни части на 
представената работна програма за изпълнение на поръчката представяща организацията и 
изпълнението на строителните работи, линейния график за изпълнение на поръчката, 
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диаграмата на работната ръка, и диаграмата на механизацията. 
На следващо място участникът дава информация за мерките за безопасност и осигуряване на 
качеството, които възнамерява да приложи при изпълнение на строителните работи. 
 

 
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (ОК) 

 НА „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД; 
 
 

100.00 точки 
 

 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и 

констатации комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията 
 

Р Е Ш И: 
 
І. Класира по критерий „Икономически най-изгодна оферта” предложенията на участниците 
за изпълнение на поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава VIII „ а” от ЗОП – чрез 
публична покана, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 
РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО 
СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” , както следва: 
 

� ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 
 

„ДЮЛГЕР“ ООД, с комплексна оценка – 100 точки. 
 

 
� ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

 
„МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД, с комплексна оценка – 100 точки. 

 
 
II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнители по съответните обособени позиции 
в поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава VIII „ а” от ЗОП – чрез публична покана, с 
предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” ,  както следва: 
 
1. Класирания на първо място участник по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 
„ДЮЛГЕР“ ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 
условия, обективирани от участника в предложението му: 
1.1.  Цена за изпълнение на поръчката – 92 095.30 /деветдесет и две хиляди деветдесет 
и пет лева и тридесет стотинки/ без ДДС, формирана на база на единични цени за 
отделни видове строителни работи, определени на база на следните ценови показатели: 
� часова ставка – 3.00 лева/час; 
� допълнителни разходи за труд - 85 %;  
� допълнителни разходи за механизация - 30%;  
� доставно-складови разходи - 7%; 
� печалба - 8%. 
 

1.2.  Гаранционен срок на изпълнената подпорна стена – 228 /двеста двадесет и осем/ 
месеца. 
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1.3. Срок за изпълнение на поръчката – 63 /шестдесет и три/ календарни дни, считани 
от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол 
за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 
приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 
 
2.      Класирания на първо място участник по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – МУРДЖЕВ-
ТРАНС“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 
условия, обективирани от участника в предложението му: 
2.1. Цена за изпълнение на поръчката – 128 789.66 лева /сто двадесет и осем хиляди 
седемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС, 
формирана на база на единични цени за отделни видове строителни работи, определени на 
база на следните ценови показатели: 
� часова ставка – 3.40 лева/час;  
� допълнителни разходи за труд - 95 %;  
� допълнителни разходи за механизация - 50%;  
� доставно-складови разходи - 10%; 
� печалба - 10%. 

 
2.2. Гаранционен срок на изпълненото укрепително съоръжение – 120 /сто и двадесет/ 
месеца. 
2.3. Срок за изпълнение на поръчката – 80 /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, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 
 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 21.05.2015 г. 
 
 

                    Председател:             .................................... 
                                                      / Инж. Васка Караджова / 
 
 
Членове: 1. .......................................                 2. ..................................... 

        / Симеон Велинов /                                                    / Розета Буйкова / 
 
 
Протоколът на комисията е предаден на МАРИН ЗАХАРИЕВ зам. кмет на Община Смолян  
на …………………. г. в …………………………….. часа. 

 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ……………………… 

                                  МАРИН ЗАХАРИЕВ 
                       Заместник-кмет в Община Смолян 
             Оправомощен със Заповед № 951/20.05.2015г.  
             на Кмета на Община Смолян 


