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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждането на обосновките на офериран гаранционен срок на изградения мост 
/съоръжение към ул. Братан Шукеров, кв. Устово, гр. Смолян – мост на река Черна/ и 
срокове за изпълнение на обществената поръчка, представени от участници в 
процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 
ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. 
ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“ , осъществявана в съответствие с Постановление 
№ 340 от 27 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери от 
резерва по чл. 1 , ал. 2, раздел II , т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, която обществена поръчка е 
открита с решение № 6 от 11.05.2015 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с 
одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0006. 
 

Днес, 27.07.2015 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № 1110/09.06.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
Председател:  
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
Членове: 
Симеон Атанасов Велинов - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
Ружка Петрова Илчева - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.70, ал.2 
и 3 от ЗОП. 

 
1. След като беше установено, че офертата на участника „МОСТРЕМОНТ 97” 

ООД съдържа предложения за Гаранционен срок на изградения мост (О2) и Срок за 
изпълнение на поръчката (О3), а офертата на участника „КРИС-МТ” ООД съдържа 
предложение за Срок за изпълнение на поръчката (О3) , всяко от който предложения при 
определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна 
оферта”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в 
останалите оферти съответни гаранционни срокове на изградения мост /съоръжение към ул. 
Братан Шукеров, кв. Устово, гр.Смолян – мост на река Черна/ и срокове за изпълнение на 
поръчката, комисията осъществи правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писма с 
изх. № № ДЛ004047 от 20.07.2015г. и ДЛ004055 от 20.07.2015г. от всеки от участниците 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД и „КРИС-МТ” ООД се изиска да представят в срок от 3 /три/ 
работни дни от уведомяването подробна писмена обосновка на посочените предложения. 
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Получаването на уведомленията от страна на участниците е удостоверено с автоматично 
генерирани по факс съобщения. Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян 
с вх.№ ДЛ004047_001 от 22.07.2015г., вх.№ДЛ004047_001_001 от 23.07.2015г. и вх.№ 
ДЛ004055_001 от 21.07.2015г. се установи, че са заведени обосновки и от двамата участници. 
 
 2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки. 
2.1. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представените от 
участника „МОСТРЕМОНТ 97” ООД обосновки: 
2.1.1. Гаранционен срок на изградения мост /съоръжение към ул. Братан Шукеров, кв. 
Устово, гр. Смолян – мост на река Черна/. 

След подробен анализ на обосновката на „МОСТРЕМОНТ 97” ООД по отношение 
на предложения гаранционен срок на изградения мост /съоръжение към ул. Братан Шукеров, 
кв. Устово, гр. Смолян – мост на река Черна/  комисията прецени, че са налице основанията, 
закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството следва да бъде 
отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

В представената от участника „МОСТРЕМОНТ 97” ООД обосновка оферираният 
гаранционен срок на изградения мост /съоръжение към ул. Братан Шукеров, кв. Устово, гр. 
Смолян – мост на река Черна/ от 240 /словом двеста и четиридесет/ месеца е базиран на 
следните обстоятелства: 
 
Обосновка на участникът: Въвеждайки гаранционното обслужване като показател за 
оценка, Възложителят е имал ясно изразеното убеждение да осигури качествено 
изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка, 
както и един сравнително продължителен период, през който няма да е необходимо 
изразходване на публични финанси за отстраняване на дефекти. 
• Следва да се отбележи, че в Наредба No2/31.07.2003r. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти са уредени само минимално допустимите 
гаранционни срокове. В нея обаче липсва уредба относно максималните гаранционни 
срокове или други условия, които да ограничават търговците при определяне на 
предлагания от тях срок. Следователно законодателят е оставил преценката на 
извършващите такъв вид дейности предприемачи сами да определят гаранционните 
срокове за съответните видове СМР като единственото ограничение е, че същите не 
могат да бъдат по-малки от определените в наредбата срокове. /Същото е прието с 
Решение No1079 от 20.10.2009г. на КЗК по преписка No КЗК- 764/24.08.2009г./ 
• Доколкото Възложителят не е предвидил горна граница и доколкото такава не се 
съдържа в законовата или подзаконовата разпоредба, участниците могат сами да 
определят периода на гаранционния срок в офертите си. /Същото е прието с Решение 
No951 от 27.07.2010г. на КЗК по преписка No КЗК- 563/19.07.2010г./ 
• За пълнота на горните обстоятелства и факти следва да се поясни, че 
гаранционният срок за обслужване не е еднакъв и не бива да се приравнява с този на 
гаранционните срокове на материалите, даван от производителя за същите. Следователно, 
непосочването на изискване за максимален срок на гаранционно обслужване от 
Възложителя на обществената поръчка, предоставя възможност на участниците да 
посочат максимален срок, съобразен с техните възможности (технически и квалифициран 
персонал). Срокът за гаранционно обслужване, предлаган от „Мостремонт 97" ООД, 
показва, че в този срок дружеството се задължава да отстрани за своя сметка повреди, 
настъпили при изпълнените от него СМР, които не се дължат на неправилна експлоатация. 
• По силата на чл.20а от ЗЗД договорите имат силата на закон за тези, които са ги 
сключили. При каквото и да е неизпълнение, включително и при неспазване на предложения 
гаранционен срок, са предвидени достатъчно законни механизми за санкциониране на 
нередовния изпълнител по договора. 
• Според чл.20, ал.4, т.1 изпълнението на СМР за всички видове новоизпълнени 
строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под 
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тях, предмет на обществената поръчка, имат минимален гаранционен срок 10 години (или 
120 месеца). Към него сме добавили 120 месеца гаранционен срок, с което гарантираме 240 
месеца гаранционно обслужване на обекта. 
 

Мотиви: Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които 
следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 
от ЗОП. За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 
обстоятелства, свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 
предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 
участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 
помощ. Естествено, за обосновка на продължителността на гаранционния срок в настоящия 
случай не могат да бъдат използвани последните две основания /едва ли икономичността при 
изпълнение на обществената поръчка би могла да мотивира прилагането на по-дълъг срок на 
гаранционно обслужване/. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти 
и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 
обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, 
изложени в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, посочени 
в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 

Представената от участника обосновка най-общо е базирана на анализ относно целите 
на възложителя за въвеждане на посочения показател за оценка, изискванията на 
действащата нормативна уредба, регламентираща минимална продължителност на 
гаранционния срок, но не и максимална такава, възможността за свободна воля на участника 
да определи офертното си предложение досежно оферирания гаранционен срок и 
последиците за участника при определянето му за изпълнител след подписване на договор за 
обществената поръчка. Комисията споделя изложените факти, но не е видно по какъв начин 
те обосновават оферирания гаранционен срок. Съгласно изискванията на възложителя, 
закрепени в т.4 от Описанието и специфичните условия на поръчката, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка, гаранционните срокове на изпълнените 
строителни и монтажни работи /СМР/ се оферират от всеки участник в Техническoто му 
предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2, но са не по-кратки от 
минимално определените съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 
Спазването на посочените изисквания за минимална продължителност на гаранционния срок 
е свързана с допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените от 
възложителя условия, като не води автоматично до обективност на направеното 
предложение, досежно оферирания гаранционен срок, който в настоящия случай следва да 
бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от участника. От друга страна 
непосочването на максимално определен гаранционен срок от страна на възложителя също 
не води автоматично до обективност на предложението, направено над минимално 
предвидения размер съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, досежно оферирания 
гаранционен срок, който следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 
участника, което в случая не е направено от него. Действително, участникът разполага с 
пълна свобода при формиране на волята си, като комисията споделя посочения довод, че 
доколкото в указанията на възложителя не е предвидена горна граница за гаранционния срок 
и доколкото такава не се съдържа в законовата или подзаконовата разпоредба, участниците 
могат сами да определят периода на гаранционния срок в офертите си, т.е. по процедурата 
липсва ограничение относно възможността да се оферират гаранционни срокове над 
минимално установените. На етап обосновка обаче посоченият свободно офериран 
гаранционен срок следва да бъде надлежно аргументиран, така че комисията да възприеме 
обстоятелства, които са били определящи за участника при подготовка на офертата му, а не 
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аргументацията да е основана главно на факта, че е свободен сам да формира волята си. 
Действително, през призмата на показателя за оценка на офертите - Гаранционен срок на 
изградения мост (О2), максимално направеното предложение за гаранционен срок от 
участника „МОСТРЕМОНТ 97” ООД е най-благоприятно за възложителя, но това не 
означава, че той следва директно да го приеме и допусне за реален гаранционен срок, 
доколкото последният следва да бъде надлежно аргументиран. 

Комисията също споделя довода, че по принцип гаранционният срок за обслужване не 
е еднакъв и не бива да се приравнява с този на гаранционните срокове на материалите, даван 
от производителя за същите. В случая обаче не са налице обективирани каквито и да било 
гаранционни срокове на материалите, давани от производителите на същите. Качествата на 
материалите и предоставените от производителите им гаранции в резултат на проведени 
лабораторни изпитвания като част от оценката на съответствието им с техническите 
изисквания към продуктите са отправна точка за преценка на обективността на 
експлоатационния период на материала – от участника не са представени гаранционни карти, 
обосновка на гаранционен срок и/или други доказателства, който да свидетелстват за 
трайността с точна определена продължителност на предвижданите за влагане в 
строителството материали. Също така качеството на материалите в случая не е единственият 
фактор, който обосновава оферирането на продължителен гаранционен срок – по същество 
основният въпрос е за срока на гаранцията на крайния продукт - крайното строителство, а не 
на неговите съставни елементи. Крайният продукт включва не само веществените части и 
елементи, но и съответния подход за изграждането на обекта, с който може както да се 
запази максималният срок на работоспособност и годност на елементите, така и да се 
въздейства отрицателно върху този срок и съответните материали да загубят част от 
трайността и годността си. В представената обосновка участникът не е изложил каквито и да 
било обстоятелства в която и да било от посочените насоки – качества на материали или 
подход на изпълнение. 

На следващо място участникът е посочил, че за него е налице възможност да оферира 
максимален гаранционен срок, съобразен с неговите възможности (технически и 
квалифициран персонал), като предложеният срок за гаранционно обслужване показва, че в 
този срок участникът се задължава да отстрани за своя сметка повреди, настъпили при 
изпълнените от него СМР, които не се дължат на неправилна експлоатация. Възприемането 
на гаранционния срок като срок, в който изпълненото строителство ще има трайност, без да 
се поврежда или без да се налага поправка, не съответства с понятието гаранционна 
отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен срок. 
Гаранционният срок, по своята същност, следва да се определи, като период, следващ 
осъществяването на строителството, в който изпълнителят е нормативно и/или договорно 
задължен в договорените срокове, но не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба 
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството 
/обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, да отстранява появилите се дефекти за своя сметка. 
Възприемането на гаранционния срок, като срок, в който изпълненото строителство ще има 
трайност, без да се уврежда или да се налага поправка, е несъответно на понятието 
гаранционна отговорност, целта на която е именно отстраняване на дефектите за определен 
срок. 

Участникът най-общо посочва, че оферираният срок е съобразен с неговите 
възможности (технически и квалифициран персонал), но липсва каквато и да е било 
обосновка в тази насока, не е изяснено за какви възможности (технически и квалифициран 
персонал) става въпрос по-конкретно, както и не е загатнато по никакъв начин наличието на 
финансово-икономическо планиране и съответно обезпечаване за осъществяване на 
гаранционните задължения в оферирания  гаранционен срок на изградения мост. Не е 
представен и технически план (мобилизация на техническото оборудване и кадрови ресурси) 
за осъществяване на гаранционните задължения в оферирания гаранционен срок. В резултат 
на изложеното участникът не е удостоверил, че притежава необходимите финансово - 
икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания гаранционен срок. 
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Действително договорът за изпълнение обвързва участника с направените от него 
технически предложения по отношение на гаранционния срок и срока за изпълнение и той 
носи отговорност пред възложителя при евентуално неизпълнение, но това обстоятелство не 
освобождава участника от задължението му да обоснове и докаже обективността на своето 
предложение. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя 
за строителния обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните нормативно 
установени срокове съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 
15.08.2003 г./. Разбира се, налице е възможност да бъдат оферирани и уговорени по-дълги 
гаранционни срокове от нормативно установените и изпълнителят да носи отговорност за по-
голям период. Преповтарянето на клаузите на проекта на договор и предвидените в него 
санкции и отговорности не са обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

В случая, представената от участника обосновка изяснява, че към нормативно 
установения гаранционен срок за съответното съоръжение, който е 10 /десет/ години /или 
120 месеца/ съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. е 
добавил още 120 месеца, с което гарантира 240 месеца гаранционно обслужване на обекта. 
Не са изложени обаче каквито и да било конкретни факти, които да показват причината 
минималният гаранционен срок по действащата нормативна уредба да бъде завишен с още 
120 месеца. 

Участникът по никакъв начин не е анализирал при формиране на предложението си 
слабите елементи на изградения мост, водещи най-често до настъпване на гаранционни 
събития, което е съществено при формиране на предложението му. Участникът не е 
удостоверил, че притежава необходимите финансово - икономически и технически 
възможности за обезпечаване на гаранционните задължения в оферирания  гаранционен срок 
на изградения мост в размер на 240 месеца. Представената обосновка не обезпечава и не 
изключва настъпването на дефекти в гаранционния период – дори и най-незначителни. А 
дефектите, дори в най-незначителния елемент, свързан с изпълнението, могат да доведат до 
невъзможност за използване на изградения мост. Предвиждането на задължителен 
гаранционен срок има за цел да осигури нормалното функциониране и ползване на 
завършения строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането на 
строежа и въвеждането му в експлоатация. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 
от членовете си счита, че участникът „МОСТРЕМОНТ 97” ООД не доказва реалността 
и обективността на предложения гаранционен срок на изградения мост /съоръжение 
към ул. Братан Шукеров, кв. Устово, гр.Смолян – мост на река Черна/ от 240 /словом 
двеста и четиридесет/ месеца. 

 
2.1.2. Срок за изпълнение на поръчката. 

След подробен анализ на обосновката на „МОСТРЕМОНТ 97” ООД по отношение 
на предложения срок за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 
основанията, закрепени в чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството 
следва да бъде отхвърлена, а обосновката да не бъде приета. 

В представената от участника „МОСТРЕМОНТ 97” ООД обосновка на оферираният 
срок за изпълнение на поръчката от 86 /словом осемдесет и шест/ 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, е базиран на следните обстоятелства: 
 
Обосновка на участникът: Срокът е съобразен изцяло с Проектната документация и с 
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производствените възможности на „МОСТРЕМОНТ 97" ООД. Както е видно от 
последователността на изпълнение на СМР, всички части се изпълняват едновременно, при 
спазване на Технологичната последователност на СМР по всяка част. Важно предимство в 
сроковете ни за изпълнение е предвиденият двусменен режим на работа, както и 
употребата на химически добавки за бетон /ускорители/. 
• Въвеждайки срок за изпълнение на поръчката като показател за оценка, 
Възложителят е имал ясно изразеното убеждение да осигури бързо изпълнение на 
строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка. Доколкото 
Възложителят не е предвидил долна граница и доколкото такава не се съдържа в 
законовата или подзаконовата разпоредба, участниците могат сами да определят срок за 
изпълнение на поръчката в офертите си. 
• По силата на чл.20а от ЗЗД договорите имат силата на закон за тези, които са ги 
сключили. При каквото и да е неизпълнение, включително и при неспазване на предложения 
срок за изпълнение на поръчката, са предвидени достатъчно законни механизми за 
санкциониране на нередовния изпълнител по договора. 
 

Мотиви: Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които 
следва да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 
от ЗОП. За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 
обстоятелства, свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 
предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 
участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 
помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 
които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това 
задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по 
никакъв начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 
Представената от участника обосновка най-общо е базирана на анализ относно целите на 
възложителя за въвеждане на посочения показател за оценка, изискванията на възложителя 
регламентиращи максимален срок за изпълнение, но не и минимален такъв, възможността за 
свободна воля на участника да определи офертното си предложение досежно оферирания 
срок за изпълнение и последиците за участника при определянето му за изпълнител след 
подписване на договор за обществената поръчка. Комисията споделя изложените факти, но 
не е видно по какъв начин те обосновават оферирания срок за изпълнение. Съгласно 
изискванията на възложителя, закрепени в т.4 от Описанието и специфичните условия на 
поръчката, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, срокът за 
изпълнение на поръчката се оферира от всеки участник в Техническoто му предложение, 
изготвено по образец съгласно приложение № 2, но е не повече от 150 /словом сто и 
петдесет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване 
на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 
заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Спазването на посочените изисквания за максимален срок за изпълнение е свързана с 
допустимостта на офертата и съответствието й с предварително обявените от възложителя 
условия, като не води автоматично до обективност на направеното предложение, досежно 
срок за изпълнение, който в настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан 
като обективен от участника. От друга страна непосочването на минимално определен срок 
за изпълнение от страна на възложителя също не води автоматично до обективност на 
предложението, направено под максимално предвидения размер, досежно оферирания срок 
за изпълнение, който следва да бъде надлежно обоснован и доказан като обективен от 
участника, което в случая не е направено от него. Действително, участникът разполага с 
пълна свобода при формиране на волята си, като комисията споделя посочения довод, че 
доколкото в указанията на възложителя не е предвидена долна граница за срока на 
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изпълнение и доколкото такава не се съдържа в законовата или подзаконовата разпоредба, 
участниците могат сами да определят периода на срока за изпълнение в офертите си, т.е. по 
процедурата липсва ограничение относно възможността да се оферират срокове под 
максимално установения. На етап обосновка обаче посоченият свободно офериран срок за 
изпълнение следва да бъде надлежно аргументиран, така че комисията да възприеме 
обстоятелства, които са били определящи за участника при подготовка на офертата му, а не 
аргументацията да е основана главно на факта, че е свободен сам да формира волята си. 

 На следващо място участникът е посочил, че срокът за изпълнение, който той 
предлага е изцяло съобразен с производствените му възможности, но от представената от 
него обосновка по никакъв начин не става ясно, каква ще бъде производителността на 
механизацията и човешкия ресурс и по какъв начин тя ще повлияе на срока за изпълнение. 
Също така участникът изяснява, че ще спазва технологичната последователност на СМР по 
всяка част. По отношение на това следва да се изясни, че спазването на изискванията за 
технологичната последователност на СМР също е свързана с допустимостта на офертата и 
съответствието й с предварително обявените от възложителя условия, като спазването й не 
води автоматично до обективност на направеното предложение, досежно оферирания срок за 
изпълнение на поръчката, който в настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и 
доказан като обективен от участника. 

На следващо място участникът е посочил, че е предвидил двусменен режим на работа 
и употреба на добавки за бетон /ускорители/. Във връзка с това комисията споделя довода, че 
от една страна двусменния режим на работа и употребата на добавки за бетон биха повлияли 
върху срока за изпълнение, но участникът е следвало да обоснове производствените му 
възможности, като численост на механизация и човешки ресурс и по конкретно 
разпределението им по дни по отделните строителни работи. Не става ясно как двусменния 
режим на работа и употреба на добавки за бетон ще повлияят на организацията на работа и 
производителността. Тоест само споменаването на тези обстоятелства не води автоматично 
до обективност на направеното предложение, досежно оферирания срокът за изпълнение на 
поръчката, който в настоящия случай следва да бъде надлежно обоснован и доказан като 
обективен от участника. Във връзка с гореизложеното следва да се направи извода, че в 
обосновката си участникът „МОСТРЕМОНТ 97" ООД не е дефинирал отделните строителни 
работи по съответните части от СМР, като също така не е определил и технологичната 
последователност на строителните работи, съобразно съответната взаимозависимост между 
отделните работи. Участникът не е определил необходимите ресурси за изпълнение на всяка 
от строителните работи, както и не е определил производителността на механизацията и 
човешкия ресурс които възнамерява да използва, както и обстоятелството по какъв начин тя 
ще повлияе върху срока за изпълнение на поръчката. В обосновката си участникът не е 
определил и продължителността на строителните работи. В случая не е обоснован 
изключително рационален план за разпределение и съсредоточаване на ресурсите при 
цялостното изпълнение на поръчката, който при посочената организация и наличието на 
описания технически капацитет, действително реално да обосновава изпълнението в 
оферирания кратък срок. Наличието на организация, която реално да способства и 
обосновава краткосрочно изпълнение, предполага не само предварително предвиждане и 
регламентиране на разпределението на ресурсите и описание на ангажираността на всеки от 
експертите, но и представяне на доказателства за висока производителност на всяко от 
ангажираните лица, които в случая изобщо не са обосновани от участника. В резултат на 
изложеното участникът не е удостоверил, че притежава необходимите финансово - 
икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания срок за 
изпълнение. 

На последно място действително договорът за изпълнение обвързва участникът с 
направените от него технически предложения по отношение на срокът за изпълнение и той 
носи отговорност пред възложителя при евентуално неизпълнение, но това обстоятелство не 
освобождава участникът от задължението му да обоснове и докаже обективността на своето 
предложение. Преповтарянето на клаузите на проекта на договор и предвидените в него 
санкции и отговорности не са обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

На база гореизложеното комисията счита, че посоченото от участника в обосновката 
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му, не са обективни обстоятелства, свързани със оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
или получаване на държавна помощ и които да обосноват разликата в предложения срок за 
изпълнение между него и средният срок на останалите участници. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 
от членовете си счита, че участникът „МОСТРЕМОНТ 97” ООД не доказва реалността 
и обективността на предложения срок за изпълнение на поръчката от  86 /словом 
осемдесет и шест/ 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. 

 
 2.2. Комисията пристъпи към разглеждане и подробен анализ на така представената от 
участника „КРИС-МТ” ООД обосновка: 
2.2.1. След подробен анализ на обосновката на „КРИС-МТ” ООД по отношение на 
предложения срок за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице основанията, 
закрепени в чл.70, ал.1, т.2 от ЗОП, поради което офертата на дружеството следва да не бъде 
отхвърлена, а обосновката да бъде приета. 

Представената от участника „КРИС-МТ” ООД обосновка на оферираният срок за 
изпълнение на поръчката от 85 /словом осемдесет и пет/ календарни дни, считани от 
извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 
приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето 
по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията, е базиран на следните обстоятелства: 
 

Обосновка на участникът: В предвид характера на обекта и основните видове 
дейности включени в поръчката, и отчитайки необходимостта изпълнението да се направи 
със съответния професионализъм, високо качество и кратък срок дружеството „КРИС - 
МТ” ООД е доказан професионалист в пътното и ниското строителство, 
инфраструктурни решения, отводнителни и дренажни системи, използвайки най-новите 
методи и технологии в строителството. Дружеството разполага с пълната гама 
строителна техника и механизация, строителни машини и оборудване, собствено бетоново 
стопанство, има на разположение висококвалифицирани специалисти от всички области на 
строителството. Фирмата е притежател на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
и OHSAS 18001:2007. 

 
ОПИСАНИЕ НА ПЛАНИРАНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ. 
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ ЛИНЕЕН ГРАФИК. 
 
Календарен план график - разработен е в календарни дни и дава пълна представа за 
продължителност, последователност и обвързаност както за изпълнението на обекта 
като цяло и отделните части така също и за всеки вид СМР. Календарен план график 
съдържа две части: 
- Текстова в която са описани отделните части на обекта, всички видовете строително 
монтажни работи и предвиденото времетраене за изпълнение на отделните видове СМР. 
Графична - представлява графично изображение на планираната продължителност, 
последователност и обвързаност за изпълнението на всички видове СМР на всяка част 
отделно, така също и общата продължителност за изпълнението на обекта. 



                                       

9 

При съставянето на графика за изпълнение на обекта, са съобразени технологичната 
последователност и обвързаност на всички видове строително монтажни работи. 
Поради това, че част от видовете дейности не са технологично обвързани, и наличието на 
достатъчен ресурс (механизация, транспорт, бетонови стопанства, предварително 
договорени срокове за доставка на необходимите материали и висококвалифициран и с 
достатъчен опит на управленски и изпълнителски състав) дава възможност да бъдат 
изпълнявани едновременно. 
 
Планирана последователност и продължителност за изпълнение на отделните видове 
строително монтажни работи. 
 
„Разрушителни работи на съществуващ мост " 
Основните видове дейности тук са разрушаването на съществуващия мост. Обема на 
съществуващата мостова конструкция която трябва да се разруши е 419м3, същата е 
планирана да се разруши и се извозят отпадъците за 3 /три/ дни. Планираната 
производителност е 139,67м3/ден. За разрушаването на мостовата конструкция ще се 
използва багер снабден с хидрочук, натоварването ще се извърши с багер с обратна лопата 
а извозването на отпадъците със самосвали. При определяне на времетраенето за 
изпълнение на тези видове работи е съобразено със опита ни в изпълнението на подобен вид 
работи и производителността на наличната собствена механизация. 
За изпълнението на видовете СМР ще се използват следната механизация и работна ръка: 
> Механизация 
Багер с хидрочук - 1 бр. 
Багер с обратна лопата - 1 бр. 
Комбиниран багер - 1 бр. 
Самосвали - 4 бр. 
> Максимален брой работници 
Работници - 5 бр. 
Общата продължителност за изпълнение на „ Разрушителни работи на съществуващ мост 
” е 4 /четири/ дни= 
 
„ Земни работи" 
Скатения изкоп за откриване на основи на пътни съоръжения - с багер на транспорт е един 
от основните видове СМР в земните работи, количеството на изкопите е 1174,88мЗ, 
същите ще се изкопаят за 3 /три/ дни. Планирано е да бъдат изкопани 391,63м3/ден. 
Производителността на земекопната техника която ще се използва за изкопаването е 
около 700м3/ден. При определянето на времетраенето за изкопа е съобразено и със 
специфичните условия на терена. За извозването ще се използват 4 /четири/ броя 
самосвали, като извозването ще става едновременно със изкопаването т.е. няма да се 
депонират изкопани маси на обекта. Количеството земни маси което трябва да бъде 
извозено е 1174,88м3 за 3/три/ дни което означава че ще бъдат извозвани 391,63м3/ден или 
разделено на 4 /четири/ самосвала се пада по 97,91м3/ден. 
Друг вид СМР в земните работи е направата на обратен насип. Количеството обратен 
насип което трябва да се изпълни е 1011 m3, то се предвижда да бъде изпълнен за 6 /шест/ 
дни или 168,5 м3/ден. 
От направените констатации е видно че предвиденото времетраене за изпълнението на 
земните работи е изпълнимо в предвидения срок. 
Дружеството разполага с необходимата собствена, високо производителна земекопна и 
транспортна техника за извършване на изкопни и насипни работи. 
За изпълнението на видовете СМР ще се използват следната механизация и работна ръка: 
> Механизация 
Багер с обратна лопата - 1 бр. 
Самосвали - 5 бр. 
Валяк вибрационен - 10т. - 1 бр. 
> Максимален брой работници 
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 Работници - 4 бр. 
Общата продължителност за изпълнение на „ Земни работи” е 5 /пет/ дни за изпълнението 
на изкопните работи, и 6 /шест/ дни за изпълнението на обратните насипи, като е 
предвидено технологично време за изграждането на устоите и набиране на необходимата 
якост на бетона между изкопите и насипите което е видно от приложения към 
техническото предложение график за изпълнение. 
 
„Кофражни, армировъчни и бетонови работи" 
Фундаментите за двата устоя както и фундамента на средния стълб ще се изпълняват 
едновременно тъй като те не са технологично обвързани. При изпълнението на 
фундаментите ще се изпълнят следните видове СМР: 
Кофраж в основи за фундаменти - 543,42м2. Кофража за фундаментите се предвижда да 
бъде изпълнен за 6 /шест/ дни което означава че ще се изпълнява по 90,57м2/ден. 
Изработка и монтаж на армировка от стомана В500В за фундаменти - 6321,85кг., ще се 
монтира за 3 /три/ дни или 2107,28кг/ден. 
Полагане на бетон С25/30 за фундаменти - 89,93м3. планира се той да бъде изпълнен за 
един ден. 
Изпълнението на устоите и средния стълб ще стане едновременно тъй като те не са 
технологично обвързани. 
Изработка и монтаж на армировка от стомана В500В за устои и стълб и крила - 
4727,67кг. Армировката ще се монтира за 4 /четири/ дни или 1181,92 кг/ден, имайки предвид 
че монтажа на армировката за стени е по трудоемка от тази във фундаментите тук 
производителността е по малка в сравнение със монтажа на армировката във 
фундаментите. 
Кофраж за стени с прави повърхности - 287,10м2. Планираната продължителност за 
изпълнението на кофража за устоите и средния стълб е 4 /четири/ дни или 71,78м2/ ден. 
Кофража за устоите и средния стълб ще се изпълнява едновременно тъй като те не са 
технологично обвързани. Кофража който ще бъде използван при кофрирането на стените 
ще бъде едроплощен и ще се използва автокран за монтирането на кофражните форми. 
Използвания кофраж и механизирането на процеса гарантира висока производителност и 
качествено изпълнение. 
Полагане на бетон С25/30 за устои „ А” и „ В” и за стълб Количеството бетон което ще 
бъде положено за двата устоя - 150,40 m3. Количеството бетон което ще се положи в 
стълба - 50,20 m3. Планирано е бетона за двата устоя и средния стълб да се изпълни за 3 
/три/ дни като се полага в следната последователност: първи ден полагане на бетон в 
устой „ А”, втори ден полагане иа бетон в устой „ В” и трети ден полагане на бетон в 
средния стълб. Максималната производителност която тук се планира е 75,20мЗ/ден. 
Мостовите греди, кофражните и корнизните панели ще се произведат в заводски условия, 
производството им ще започне веднага след подписване на Протокол №2 и 2а от Наредба 
№Зот 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Тяхното производство няма да окаже влияние върху времетраенето за изграждане на 
моста. Монтажа на мостовите греди ще започне на 16-тия ден след полагането на бетона 
във устоите и средния стълб след достигне на 70% якост на бетона в устоите. Пред вид на 
това че в бетона ще се влагат добавки ускоряващи втвърдяването на бетона то якостта 
позволяваща монтажа на гредите ще бъде достигната много по рано. 
За изпълнението на видовете СМР ще се използват следната механизация и работна ръка: 
> Механизация 
 Бетон помпа - 1 бр. 
Автобетоновоз - 5 бр. 
Автокран - 1 бр. 
Автокран - 20т. - 1 бр. 
Автогрейдер - 1 бр. 
Валяк вибрационен - 10т. - 1 бр. 
Самосвали - 3 бр. 
> Максимален брой работници 
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 Работници - 6 бр. 
Общата продължителност за изпълнение на „ Кофражни, армировъчни и бетонови работи 
” е 57 /петдесет и седем/ дни. 
 
„Отводнителна решетка и скачаща шахта" 
Изграждането на отводнителната решетка и скачащата шахта ще започне след като 
бъдат направени обратните насипи и са изпълнени преходните плочи. Изпълнението на 
отводнителната решетка и скачащата шахта ще стане едновременно с изпълнението на 
част от довършителните работи по горното строене на моста тъй като те не са 
технологично обвързани. 
За изпълнението на видовете СМР ще се използват следната механизация и работна ръка: 
> Механизация 
Багер с обратна лопата - 1 бр. 
Бетон помпа - 1 бр. 
Автобетоновоз - 1 бр. 
Автокран - 1 бр. 
> Максимален брой работници 
 Работници - 4 бр. 
Общата продължителност за изпълнение на „ Отводнителна решетка и скачаща шахта" е 
4 /четири/ дни. 
 
„Възстановяване на тротоари - подходи" 
Изпълнението им ще стане след като бъдат изпълнени всички видове дейности 
предхождащи изпълнението на тротоарите и подходите. Асфалтобетона ще се положи 
след полагането на бордюрите а тротоарните плочи ще се полагат едновременно със 
полагането на асфалтобетона тъй като те не са технологично обвързани. 
За изпълнението на видовете СМР ще се използват следната механизация и работна ръка: 
> Механизация 
Асфалтополагаща машина - 1 бр. 
Автогудронатор - 1 бр. 
Валяк -10т. — 1 бр. 
Валяк пневматичен - 1 бр. 
Самосвали - 2 бр. 
> Максимален брой работници 
 Работници - 6 бр. 
Общата продължителност за изпълнение на „ Възстановяване на тротоари - подходи" е 5 
/пет/ дни. 
 
„Преместване на съществуващи кабелни и въздушни линии” 
Преместването на кабелните и въздушните линии ще е последния етап от изграждането 
на обекта. Отделните видове дейности тук са: 
1. Кабели НН и кабели 20 kV 
2. Съобщителни кабели 
3. Улично осветление 
Изпълнението на всички дейности по преместването на съществуващите кабелни и 
въздушни линии ще стане едновременно защото те не са технологично обвързани. 
За изпълнението на видовете СМР ще се използват следната механизация и работна ръка: 
> Механизация 
Багер с обратна лопата - 1 бр. 
Автокран - 1бр. 
Автобетоновоз - 1 бр. 
Автовишка -1 бр. 
> Максимален брой работници 
Работници - 3 бр. 
Общата продължителност за изпълнение на „Преместване на съществуващи кабелни и 
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въздушни линии " е 19/деветнадесет/дни. 
Предложеното от нас техническо решение за изпълнението на обекта съгласно 
приложените: 
1. „Подход и програма за изпълнение на поръчката”, 
2. „Описание на видовете работи по тяхната технологична последователност, 
технология и организация за изпълнение, и необходимите ресурси за изпълнение 
/работна сила, технологично оборудване, механизация и материали/”, 
3. „Линейния график” 
4. „Диаграма на механизацията” 
5. „Диаграма на работната ръка” са базирани на: 
Постигани производителности при изпълнението на обекти от подобен характер. 
Съобразяване със Трудовите норми в строителството. 
Съблюдаване на технологичната обвързаност и продължителност на изпълнение на 
отделните видове СМР. 
Спазване на технологичния срок за набиране на необходимата якост на бетона. Собствена 
високопроизводителна механизация и транспортни средства. 
Собствени бетонови стопанства и производствени бази с необходимата производителност 
за осигуряване на количеството бетон и бетонови изделия, който е и един от основните 
строителни материали използван при изграждането на обекта. 
Наличие на собствен ресурс /пясък, чакъл/ за производството на бетон. 
Наличие на собствена специализирана механизация за транспорт и полагане на бетонна 
смес. 
Наличието на достатъчно количество собствен специализиран кофраж, за стени и плочи с 
голяма покривна площ на кофрирания елемент, и възможност за механизиране на процеса 
на монтаж на кофражните форми. 
Наличие на собствена техника и специализиран екип за заготовка на армировъчната 
стомана. 
Квалифициран и доказал своята висока производителност изпълнителски състав. 
На основание горе изложеното ние потвърждаваме офертата си и гарантираме че ще 
изпълним обекта в предложения от нас срок. 

 
Мотиви: Така представена, тази информация отговаря на критериите, на които следва 

да отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. 
Участникът в представената от него обосновка на предложения срок за изпълнение на 
поръчката е посочил обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо 
решение. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 
които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това 
задължение участникът е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката са 
относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2, т.2 от ЗОП. Представената от 
участника обосновка най-общо е базирана на анализ на отделните строителни работи и по-
конкретно изясняване на тяхната технологичната последователност, количества работа, 
производителността на механизацията и работната ръка, които възнамерява да използва,  
както и срокът за който ще се изпълнява всяка от изброените работи в дни. 

Комисията споделя изложените факти, като счита, че от тях е видно по какъв начин те 
обосновават оферирания срок за изпълнение. Съгласно изискванията на възложителя, 
закрепени в т.4 от Описанието и специфичните условия на поръчката, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка, срокът за изпълнение на поръчката се 
оферира от всеки участник в Техническoто му предложение, изготвено по образец съгласно 
приложение № 2, но е не повече от 150 /словом сто и петдесет/ календарни дни, считани от 
извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 
приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето 
по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
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В обосновката на участника, при обосноваването на по-кратък срок за изпълнение, 
следва да бъдат идентифицирани и подробно представени и изяснени, следните ключови 
моменти и съществени фактори, представляващи обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от 
ЗОП,  формиращи, като цяло съдържанието на срока за изпълнение при строителството на 
моста и обосноваващи реалността и обективността му защото: 

1. Участникът „КРИС-МТ” ООД е дефинирал отделните строителни работи по 
съответните части от СМР, като е определил и технологичната последователност на 
строителните работи, съобразно съответната взаимозависимост между отделните работи, 
както следва: 

- “Разрушителни работи на съществуващ мост“; 
- “Земни работи“; 
-  “Кофражни, армировъчни и бетонови работи“; 
-  “Отводнителна решетка и скачаща шахта“; 
-  “Възстановяване на тротоари – подходи“; 
-  “Преместване на съществуващи кабелни и въздушни линии“; 
2. Участникът е определил необходимите ресурси за изпълнение на всяка от 

гореописаните строителните работи, като е конкретизирал числеността на механизация и 
човешкия ресурс който възнамерява да използва и по конкретно разпределението им по 
отделните работи. В тази връзка комисията счита, че предложените механизация и човешкия 
ресурс са достатъчни за навременното изпълнение на съответните видове работи и от друга 
страна обуславят възможността за цялостно изпълнение на обществената поръчка в 
оферирания срок. 

3. Видно от обосновката участникът е определил и производителността на ресурсите, 
които възнамерява да използва. Дружеството е изяснило подробно производителността на 
предложената от него механизация и човешки ресурс, както и обстоятелството по какъв 
начин тя ще повлияе върху срока за изпълнение на поръчката, в конкретни измерения, върху 
всеки етап от СМР. В тази връзка комисията счита, че определената производителност по 
всеки от видовете работи е обективна и също обуславят възможност за цялостно изпълнение 
на обществената поръчка в оферирания срок. 

4. Участникът подробно е индивидуализирал продължителността на всяка от 
основните видове  строителни работи в календарни дни. В тази връзка комисията счита, че 
определената продължителност на изпълнение на всеки отделен вид строителна работа е 
реална на база предложената механизация, човешки ресурс и тяхната производителност и 
обуславя реална възможност за цялостно изпълнение на всички строителни работи в 
оферирания срок. 

На база гореизложеното участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с 
предложеното техническо решение, които са били определящи за него при подготовка на 
офертата му. 

В обосновката на участника са засегнати по идентифицираните ключови моменти и 
съществени фактори формиращи, съдържанието на срока за изпълнение при извършване на 
строителните работи и обосноваващи реалността и обективността му, а именно:  
Дефинирани са основните работи по съответните етапи на количествената сметка;  
Определена е технологичната последователност на работите, съобразно съответната 
взаимозависимост между отделните работи; Определени са всички съществени и 
необходими ресурси за изпълнение на всяка работа; Представена е информация за 
производителността на използваните ресурси; Дефинирана е продължителността на всяка 
отделна работа по етапите от строителството. В случая участникът е обосновал рационален 
план за разпределение и съсредоточаване на ресурсите при цялостното изпълнение на 
поръчката, който при посочената организация и наличието на описания технически 
капацитет, действително реално да обосновава изпълнението в оферирания кратък срок за 
изпълнение. Наличието на организация, която реално да способства и обосновава 
краткосрочно изпълнение, предполага предварително предвиждане и регламентиране на 
разпределението на ресурсите и описание на ангажираността на всеки от експертите и 
представяне на информация за висока производителност на всяко от ангажираните лица, 
които в случая участникът е обосновал подробно. 
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В резултат на изложеното участникът е удостоверил, че притежава необходимите 
финансово - икономически и технически възможности за обезпечаване на оферирания срок 
за изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой 
от членовете си счита, че участникът „КРИС-МТ” ООД доказва реалността и 
обективността на предложения срок за изпълнение на поръчката от  85 /словом 
осемдесет и пет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол 
за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 
от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
 
Въз основа на подадената оферта и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  
 

Р Е Ш И: 
 

I.  Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 
участника „МОСТРЕМОНТ 97” ООД предложения, както следва: 

1. Досежно оферирания гаранционен срок на изградения мост за необективно, 
нереално и необосновано; 
2.  Досежно оферирания срок за изпълнение на поръчката, за необективно, нереално и 
необосновано,  

поради което и на основание чл.70, ал.3, пр.2 от ЗОП предлага посочения участник за 
отстраняване. 
 
II.  Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви намира така направеното от 
участника „КРИС-МТ” ООД предложение досежно оферирания срок за изпълнение на 
поръчката за обективно, реално и обосновано, поради което на основание чл.70, ал.2, т.2 от 
ЗОП предлага посочения участник да не бъде отстраняван от процедурата. 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 10.08.2015 г. 
 
 

Председател: 
инж. Васка Георгиева Караджова 

/положен подпис/ 
/………………..................../ 

Членове: 
Симеон Атанасов Велинов  

/положен подпис/ 
/………………..................../ 

Ружка Петрова Илчева  
/положен подпис/ 

/………………..................../ 
 


