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ПРОТОКОЛ № 3 
  

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане 

на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 

процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И 

ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 2 /две/ обособени позции, както 

следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация 

 по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 

2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на дейностите по проект „Изграждане и 

подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE 

по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 

управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община 

Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и 

корабоплаването на Р. Гърция и община Смолян, който проект се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие, която обществена поръчка е открита с решение № 1 от 16.01.2015 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 00092-2015-0001. 

 

 

Днес, 16.06.2015 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № 368/27.02.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

Виктор Руменов Монев - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

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

инж. София Иванова Измирлиева - началник отдел „Общинска собственост“ в дирекция 

„УТОС“ в община Смолян. 

инж. Георги Василев Сайванов - строителен инженер с квалификация в съответствие с 

предмeта на поръчката. 

инж. Лидия Борисова Петрова - строителен инженер с квалификация в съответствие с предмeта 

на поръчката. 
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, 

изр. 2 и чл.70, ал.1 от ЗОП. 

 

  

 1. След като по обособени позиции беше установена формалната допустимост на 

предложенията на участниците и съответствието на документите и информацията в Плик № 1  - 

„Документи за подбор“ с критериите за подбор и минималните технически изисквания за 

допустимост комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 - „Предложение 

за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници и проверка на съответствието им с 

изискванията на възложителя. 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА 

 
 

 

1. 

 

„КАРИМПЕКС-1” ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката.  

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и декларации за 

одобрение. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

Стратегия за управление на риска. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Техническа последователност на строителните процеси: 

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. 

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. 

- Трудови и технически ресурси. 

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

- Организация и подход на изпълнение. 

- Технология на изпълнение на основните видове СМР: 

o Земни работи. 

o Изкопни работи. 

o Насипни работи. 

o Технология при изпълнение на водопровода от полиетиленови тръби. 

- Водопроводна мрежа: 

o Материали – тръби и фасонни части. 

o Условия за използване на тръби от PEHD. 

o Общи характеристики. 
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o Сертификати. 

o Тестове на производителя. 

o Полиетиленови електрозаваряеми и челно заваряеми фитинги. 

o Съединения. 

o Полагане на тръбите. 

o Фасонни части. 

o Тротоарни спирателни кранове (ТСК). 

o Спирателни кранове (СК). 

o Универсални фланшови адаптори. 

o Болтове, гайки, шайби, шпилки. 

o Освободени фланци за  РЕ фланшови накрайници. 

o Свободни фланци. 

o Водовземни скоби. 

- Изпитване на водопроводите. 

- Максимално работно налягане. 

- Изпитване на тръбопровода. 

Етапи на изпълнение на строителството и план за временна организация на 

движението. 

Приемане на водопровода. 

Асфалтобетонно покритие. 

- Контрол на качеството по време на строителството 

- Вътрешни норми на контрол на качеството и безопасност на труда, които ще 

се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката 

Методи на изпитване, гарантиращи качествено изпълнение на строително 

монтажните работи, предмет на поръчката: 

- Описание на процеса на управление за гарантиране на качеството. 

- Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 

- Класифициране на опасностите – възможни рискове при изпълнение. 

- Ликвидиране на пожари и аварии. 

- Мерки за опазване на околната среда. 

- Описание на предвижданите за влагане материали. 

- Управление на риска: 

1. Времеви рискове. 

1.1. Забава при започването на строителните работи 

1.2. Отклонения от представения линеен график за изпълнение 

1.3. Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини 

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес.  

3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

4. Допълнителни рискове, които биха имали отношение към текущия обект. 

5. Други рискове водещи до евентуални закъснения в графика на СМР. 

6. Рискове, свързани с изпълнението на конкретната дейност. 

7. Рискове, свързани със ЗБУТ. 

8. Рискове, свързани с опазване на околната среда. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция – а именно: не е 

отразено /описано и визуализирано/ изпълнението на следните строителни работи: 

Позиция № 63 от КС - Желязо бетонно стълбче - 2.90 м за верт. маркировка; Позиция № 
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64 от КС - Обикновени знаци за вертикална маркировка сечение 10/10; също така макар и 

да е посочено в линейния график изпълнението на Позиция № 58 от КС - Направа 

фланшова връзка Dn=80mm, същото не е визуализирано във времето, като за 

изпълнението на позицията не е попълнен срок за изпълнение и не е отбелязан период на 

изпълнение, а не се представени и други данни в тази насока. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.8.17.2 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и 

програмата си за изпълнение на поръчката, следва да представи Линеен график за 

изпълнение на поръчката, в който да са описани и визуализирани (в графичен или 

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

позиция - времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи. В резултат на допуснатото несъответствие в 

линейния график комисията не би могла да извърши проверка на видове работи по КС за 

съответствие с технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност на 

изпълнение. Възложителят в забележка към т.3 от утвърдената Методика за оценка на 

офертите, неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е дал 

дефиниция на понятието  „съществени несъответствия и/или непълноти“, а именно – 

несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към 

участниците 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, като изрично е указал, че при установени съществени 

несъответствия и/или непълноти в техническо предложение на участник офертата му 

следва да бъде предложена за отстраняване. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че 

участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП 

при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 

оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Техническо 

предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от участника график за 

изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали 

са налице несъответствия и/или пропуски между предложения график и приложените 

диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът: не е анализирал дефинираните от възложителя рискове, 

формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние; не е 

предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.5 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, като 

част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да представи 

Стратегия за управление на риска, в която: да анализира дефинираните от възложителя 

рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на 

влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки за 

предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците, 
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така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, 

качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена; да предвиди мерки 

за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за 

контрол върху изпълнението на предложените мерки, като в посочената точка 

възложителят изрично е идентифицирал следните рискове: 1. Времеви рискове – забава 

при започването на строителните работи, отклонения от представения линеен график за 

изпълнение, неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 

причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване 

на  информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.; 3. Трудности при 

изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект. Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената 

Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, изрично е указал, че участник, при който е налице липса в техническото 

предложение на съответна изискуема съставна част или при който е налице предложение, 

което не отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

Видно от представената от участника Стратегия за управление на риска, същата съдържа 

единствено наименованието на всеки риск, идентифициран от Възложителя, и на 

допълнителни рискове с посочване на мерките за недопускане/предотвратяване на риска 

и мерките за минимизиране/елиминиране на последиците в случай на тяхното 

настъпване, но липсва какъвто и да е анализ на дефинираните от възложителя рискове, 

формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, 

както и каквото и да било посочване на дейности/мерки за мониторинг на рисковете по 

време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и 

че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг 

на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено преценя при оценката 

си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

2. 

 

 

„ПСГ” АД  

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие, сертификати за 

производствен контрол, декларации за одобрение, декларации за експлоатационни 

показатели. 

Управление на риска. 

Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП. 

Линеен график за изпълнение на поръчката, ведно с диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

В представената Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

Участникът е декларирал, че в подадената Оферта конфиденциален характер имат 
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следните части: Документи за подбор – лични данни съдържащи се в приложените към 

офертата документи /декларации и др./; техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и „Предлагана цена“ - КС. 

При спазване разпоредбите на чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП и с оглед конфиденциалността на 

предложението на участника, описанието е направено въз основа изискуемото 

съдържание съгласно изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, 

като при публикуването на протокола не следва да се разкрива по същество съдържание 

на информацията с конфиденциален характер.  

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.16-17 от раздел III.2.1. 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.16-8.17 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

Г. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 100 /словом сто/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

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

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

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа: 288 /словом двеста 

осемдесет и осем/ месецa. 
 

 

3. 

 

„ИНФРА МОГИЛИЦА”ДЗЗД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

Линеен график за изпълнение на поръчката, ведно с диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 



9 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ: 

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. 

2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

- Етап 1 - Изкопни работи. 

- Етап 2 - Монтажни работи. 

- Етап 3 - Насипни работи. 

- Етап 4 - Възстановяване на настилки. 

- Критични точки при изпълнение на дейностите. 

3. Организация и подход на изпълнение. 

4. Технология на изпълнение на основните видове СМР: 

- Подготвителни работи. 

- Земни работи: 

o Изкопни работи. 

o Насипни работи. 

- Технология при изпълнение на водопроводи от полиетиленови тръби. 

- Водопроводни тръби и фасонни части ПЕВП тръби. 

- Водоземни скоби. 

- Тротоарни спирателни кранове. 

- Спирателни кранове. 

- Полиетиленови фитинги: 

o Предпочитани класове налягане и размери. 

o Излети фитинги. 

o Фитинги за електрозаваряване. 

o Сертификати. 

- Пожарни хидранти. 

- Основа от баластра: 

o Материали. 

- Пясъчна подложка. 

- Стоманобетонови работи: 

o Добавъчни материали. 

o Свързващи вещества. 

o Кофраж. 

o Армировка. 

- Асфалтобетонно покритие: 

o Материали. 

o Изработка. 

5. Контрол на качеството по време на строителството: 

- Описание на процеса на управление за гарантиране на качеството. 

- Списък на доставчиците на оборудването и материалите. 

- Вътрешни норми за контрол на качеството и безопасност на труда, които 

ще се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката: 

o Подготвителен период. 

o Същинско изпълнение. 

o Заключителен период. 

6. Приемане на изпълненото строителство, методи за изпитване: 

- Приемане на изпълненото строителство: 

o Документи по измерването на извършените работи. 

o Процедури за оценка и приемане на изпълнените работи с държавните 

стандарти и въвеждане на обекта в експлоатация. 

7. Контрол на качеството при изпълнение на определени видове строителни 

работи: 

- Изкопни работи. 
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- Стоманобетонови работи. 

- Приемане на конструкцията. 

- Легло на настилките. 

- Асфалтобетонно покритие. 

- Пътни работи. 

8. Описание на процеса на управление за гарантиране на качеството. 

9. Организационни мерки за безопасност и технически мерки за безопасност. 

10. Организационен план. 

11. Организационни условия по ПБЗ. 

12. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 

13. Управление на риска: 

- Общи рискове. 

- Рискове, свързани с изпълнението на конкретна дейност. 

- Рискове, свързани със ЗБУТ. 

- Рискове, свързани с опазване на околната среда. 

14. Ликвидиране на пожари и аварии. 

15. Места със специфични рискове и изисквания по БЗ. 

16. Нормативна уредба. 

17. Мерки за опазване на околната среда. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът: не е анализирал всички дефинирани от възложителя 

рискове, а именно – „Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и 

получаване на  информация от страна на останалите участници в строителния процес – от 

страна на възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.” и „Трудности при 

изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект”, за които рискове не са посочени никакви форми 

на проявление, вероятност от възникване, степен на влияние, мерки за недопускане и 

мерки за преодоляване; не е предложил мерки/дейности за мониторинг на рискoвете по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.5 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение 

на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: да 

анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 
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участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска от определените от възложителя рискове са 

анализирани „Времеви рискове“, като е налице анализ и на други допълнителни и 

неидентифицирани от възложителя рискове, за които участникът е посочил различни 

аспекти на проявление, вероятност от възникване, степен на въздействие, сфери на 

влияние, мерки за недопускането им и мерки за преодоляването им, но липсва каквото и 

да било описание и/или анализ с посочване на аспекти на проявление, вероятност от 

възникване, степен на въздействие, сфери на влияние, мерки за недопускането и/или 

мерки за преодоляването на следни идентифизирани от възложителя рискове: 

„Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.” и „Трудности при 

изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект”. Също така липсва предложение относно 

дейности/мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за 

управление на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от възложителя рискове, 

в това число мярка/мерки за преодотвратяване на настъпването и/или мярка/мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, както и 

предвидени мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено следва да оцени дали са предвидени ефикасни и ефективни 

дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и 

ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 
 

 

4. 

 

„БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ”ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка и механизацията. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Организация в етапа  на подготовка на строителната площадка и доставка на 
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материали. 

2. Организация в етапа на строителството: 

- Предвиден ръководен персонал. 

- Екип работници. 

- Механизация. 

- Технологичната последователност при изграждане на тръбопровода. 

- Отлагане на трасето, проверка на теренни коти в характерни точки. 

- Проучване на съществуващите комуникации. 

- Изкопи. 

- Направа на пясъчна подложка. 

- Доставка на ПЕ тръби, полагане в изкопа, центриране по ос и ниво, съединяване, 

монтаж и изпитване на тръбите. 

- Екзекутив и геодезическо заснемане. 

- Изпитване на тръбите под хидравлично налягане. 

- Дезинфекция на тръбите. 

- Обратно засипване и уплътняване. 

- Възстановяване на настилки. 

- Отводняване. 

- Почистване на строителната площадка. 

- Осигуряване на нормално потребление на населението. 

- Общи. 

- Организиране на строителната площадка. 

- Организиране на работното място и работната площадка. 

- Видове  материали  необходими за изграждане  на обекта. 

3. Методи и организация на текущия контрол. 

4. Организация в етапа на въвеждане в експлоатация: 

- Изпитване на водопровода. 

- Завършване на строителството. Разрешение за ползване. 

- Необходими документи при предаване на обект по ЗУТ. 

5. Мерки за намаляване на затрудненията на местното население: 

- От едновременна работа на много участъци и затрудняване на движението. 

- От шум. 

- От запрашеност. 

- От замърсяване на околната среда. 

- От изкопните работи. 

6. Оценка на риска: 

- Времеви рискове, закъснение изпълнението на работната програма: 

o Закъснение началото на започване на работите. 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

o Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на 

обекта. 

- Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или точна информация от страна на 

други участници в строителния процес. 

- Риск от трудови злополуки, производствени аварии и повреди в механизацията. 

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта. 

- Рискове от промени в законодателството на България или на ЕС; промени в 

изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането 

на дейностите по договора, сключен с Бенефициента. 

- Финансови рискове и рискове от неизпълнение на договорни задължения, в това 

число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация. 

7. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора: 

- План за управление опазването на околната среда. 
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- Екологични аспекти, които трябва да бъдат подобрени: 

o Шумово замърсяване. 

o Вибрации. 

o Прахово замърсяване. 

o Производство и управление на опасни отпадъци. 

o Управление на излишни отпадъци /дърво, пластмаса, опаковъчен материал и 

др./. 

o Производство и управление на инертни отпадъци /остатъци от туби, части, 

RCD на малки обекти и др./. 

o Замърсяване на почвата. 

o Отделяне на неприятни миризми. 

o Засягане на водоизточници и подземни води. 

o Производство и управление на отпадъчни води. 

o Замърсяване на атмосферата чрез отделяне на газове. 

o Употреба на горива. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всеки риск, 

идентифициран от възложителя, с посочване на обхвата и степента на въздействие, 

мерките за недопускане/предотвратяване на риска и мерките за преодоляване на 

последиците в случай на тяхното настъпване, но липсва каквото и да било посочване и на 

мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора, и на 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 
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предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за 

управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време 

на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 
 

 

5. 

 

„ПСТ ГРУП” ЕАД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси: 

1.1. Основни дейности, свързани с изпълнението на обекта. 

1.2. Конкретни задачи за изпълнение. 

1.3. Етапи на изпълнение на поръчката. 

1.4. Определяне на видовете дейности и СМР в етапите на изпълнение на 

обществената поръчка. 

- I-ви ЕТАП - Подготовка на строителството: 

o Подготвителни дейности. 

o Временно строителство. 

o Доставка на строителни материали. 

- II-ри ЕТАП - Реконструкция на водопроводната мрежа: 

o Подготовка и мобилизация. 

o Реконструкция водопровод. 

o Преминаване водопровод в охранителна тръба под река Арда. 

o Преминаване водопровод над река Арда по мостова конструкция. 

o Изграждане на шахти и монтаж на автоматичен регулатор на налягане или 

въздушници. 

o Изпитвания и дезинфекция. 

o Възстановяване на уличната настилка. 

- III-ти ЕТАП - Завършване на обекта: 

o Довършителни работи. 

o Екзекутивна документация. 

o Отстраняване на недостатъците, установени при предаването. 

o Изготвяне и подписване на Акт образец 15. 
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- IV-ти ЕТАП - Въвеждане на обекта в експлоатация: 

- V-ти ЕТАП - Гаранционно поддържане на строежа. 

1.5. Метод и технология на изпълнение: 

1.5.1. Метод на изпълнение. 

1.5.2. Технология на изпълнение. 

1.6. Работна ръка и механизация предвидени за изпълнението на поръчката: 

1.6.1. Работна ръка. 

1.6.2. Механизация. 

1.7. Организация за изпълнението на поръчката: 

1.7.1. Участници в процеса на строителството: 

- Възложител: община Смолян. 

- Проектант. 

- Консултант. 

- Строителен надзор. 

- Изпълнител: „ПСТ Груп“ ЕАД. 

1.7.2. Състав и разпределение на екипа от специалисти: 

- Главен ръководител обект. 

- Технически ръководител. 

- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

- Геодезист. 

- Специалист по контрол на качеството. 

1.7.3. Отговорности на екипа от инженерно-технически специалисти за изпълнението 

на обекта: 

- Главен ръководител обект. 

- Технически ръководител. 

- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

- Геодезист. 

-  Специалист на контрол на качеството. 

1.7.4. Дейности, необходими за изпълнението на поръчката: 

- Разрешение за строеж. 

- Актуализиране на работната програма. 

- Дейности по откриване на строителна площадка. 

- Подготовка за започване на строителството: 

o Гаранция. 

o Застраховки. 

o Разрешения. 

o Избор на източници на материали и изделия. 

- Мобилизация на площадката: 

o Дейности по разчистване на строителната площадка. 

o Организиране на временна база. 

o Временно строителство. 

o Сгради за обслужване на работниците. 

o Обектови канцеларии. 

o Временни съоръжения. 

o Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението. 

o Товаро-разтоварителни работи и складиране при СМР. 

o Премахване на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. 

1.7.5. Дейности по изпълнение на строителството: 

o Необходима механизация. 

o Необходима работна ръка. 

o Работни срещи. 

o Темп на напредък. 

o Кореспонденция с Възложителя. 

o Проби и изпитвания. 

o Екзекутивна документация и геодезични заснемания. 
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1.7.6. Окомплектоване на документацията към протокол образец 15. 

1.7.7. Приемане на строежа и съставяне на протокол образец 15. 

1.7.8. Декларации за съответствие, сертификати и протоколи от изпитване за 

материалите. 

1.7.9. Подготовка на документация за съставяне на протокол образец 16. 

1.7.10. Гаранционен срок. 

1.8. Последователност на изпълнение и описание на видовете СМР: 

1.8.1. Подготовка строителството: 

o Подготвителни дейности и временно строителство. 

o Временно строително селище. 

o Временна техническа база с място за домуване (гараж) за строителната 

техника и автомобили. 

o Складове – площадки за складиране на тръби, фасонни части, фитинги, 

арматури и други необходими материали. 

o Площадки за временно складиране на инертни материали. 

o Площадки за устройване на временни депа за строителни отпадъци и земни 

почви 

1.8.2. Доставка на строителни материали. 

1.8.3. Временна организация и безопасност на движението. 

1.8.4. Геодезическо трасиране. 

1.8.5. Изпълнение на строително-монтажни работи - дейности по изпълнение на 

строително-монтажните работи за изграждане на водопровод: 

o Подготвителни работи. 

o Рязане и разваляне на уличната настилка. 

o Изкопни работи: 

 Механизиран изкоп. 

 Ръчен изкоп. 

 Изкопи в скални почви. 

o Монтажни работи на водопроводи тръби от ПЕВП: 

 Транспорт, товарене, разтоварване и преместване. 

 Складиране. 

 Монтаж. 

 Изпълнение връзките на тръбите: 

-  Челно заваряване. 

-  Електродифузно заваряване. 

-  Фланшово съединение. 

-  Бърза връзка. 

 Изпълнение на сградни водопроводни отклонения (СВО). 

 Преминаване на река Арда. 

 Пресичане под река Арда. 

 Пресичане по мостова конструкция. 

 Направа арматурна шахта за въздушник и регулатор на налягането: 

- Кофражни работи. 

- Армировъчни работи. 

- Бетонови работи. 

o Изпитвания и дезинфекция: 

 Предварително хидравлично изпитване. 

 Основно хидравлично изпитване. 

 Дезинфекция на водопровода. 

o Изпълнение на обратни насипи. 

o Подосновен пласт от трошен камък. 

o Възстановяване на улични бордюри и тротоарни настилки: 

 Бетонни бордюри. 

 Тротоарна настилка. 
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o Възстановяване на асфалтовата настилка: 

 Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес. 

 Транспортиране на асфалтовите смеси. 

 Полагане на асфалтовата смес. 

 Оборудване за уплътняване на асфалтовите пластове. 

1.8.6. Въвеждане на обекта в експлоатация. 

2. Линеен график за изпълнение на поръчката - Описание на календарния график и 

последователност на изпълнение. 

3. Описание на предвижданите за влагане материали. 

4. Описание на мерките и начините за осигуряване на качеството по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението. 

4.1. Видове контрол на качеството: 

4.1.1. Входящ контрол. 

4.1.2. Контрол по време на изпълнение на работите. 

4.1.3. Контрол от Възложителя. 

4.1.4. Контролни тестове. 

4.2. Отговорни лица за упражняване на контрола на качество на обекта. 

4.3. Документи, имащи отношение към системата за контрол на качеството. 

4.4. Контрол на изпълнението на строително монтажните работи. 

4.5. Структура за управление на качеството: 

4.5.1. Управление на документите. 

4.5.2. Управление на записите. 

4.5.3. Отговорност на ръководството. 

4.5.4. Ангажимент на ръководството. 

4.5.5. Насоченост към клиента. 

4.5.6. Политика по качеството: 

o Планиране. 

o Отговорности, пълномощия и обмен на информация. 

o Преглед от ръководството. 

4.6. Документация по осигуряване на качеството на проекта. 

4.7. Комуникация и координация с Възложителя: 

4.7.1. Месечна среща. 

4.7.2. Седмична среща. 

4.7.3. Непланирани срещи. 

4.8. Координация между членовете на ръководния състав на Строителя. 

4.9. Задължения на ръководният персонал: 

o Главен ръководител на обекта. 

o Технически ръководител на обекта. 

o Геодезист. 

o Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

o Специалист контрол на качеството. 

o ПТО. 

5. Стратегия за управление на риска: 

5.1. Същност на риска. 

5.2. Основна класификация на риска. 

5.3. Идентифициране на риска. 

5.4. Качествен анализ на риска. 

5.5. Количествен анализ на риска. 

5.6. Оценка на риска. 

5.7. Управление на риска. 

5.8. Мерки за поемане на риск. 

5.9. Методи за въздействие на риска. 

5.10. Технология на управление на риска. 

5.11. План за управление на риска във фирмата: 
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5.11.1. Отношение към риска на заинтересованите лица. 

5.11.2. Политика по управление на риска. 

5.11.3. Организация по управление на риска във фирмата. 

5.11.4. Действия по справяне с риска. 

5.12. Разглеждане на дефинираните рискове: 

o Времеви рискове: 

- Забава при започването на строителните работи. 

- Отклонение от представения линеен график за изпълнение. 

- Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 

причини. 

o Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес. 

o Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация. 

o Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията 

на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на 

дейностите по договора сключен с бенефициента. 

o Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя. 

o Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

6. Мерки за намаляване затруднението на местното население: 

6.1. Затруднения и неудобства по отношение трафика и промяна организацията на 

движението по улиците. 

6.2. Затруднения от прекъсване на водоподаването. 

6.3. Затруднения от замърсяване. 

6.4. Затруднения от наднормено ниво на шум. 

6.5. Други затруднения за местното население при изпълняване на СМР. 

7. Мерки за опазване на околната среда: 

7.1. Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда. 

7.2. Избор на строителни материали. 

7.3. Мероприятия по временно строителство. 

7.4. Отрицателно въздействие по време на строителство: 

7.4.1. Ландшафт. 

7.4.2. Животински свят. 

7.4.3. Шум и вибрации. 

7.4.4. Атмосферен въздух. 

7.4.5. Водни ресурси. 

7.4.6. Почви. 

7.4.7. Улици. 

7.4.8. Отпадъци. 

7.5. Здравен фактор. 

7.5.1. Здравни рискове за населението. 

7.5.2. Здравни рискове за работниците. 

7.6. Повторна употреба на отпадъците. 

7.7. Рециклиране. 

7.8. Мониторинг. 

8. Мерки по безопасност и здраве: 

8.1. Общи изисквания. 

8.2. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол 

8.3. Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на 

контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които 

има специфични рискове, и за евакуация 

8.4. Схема на временната организация и безопасността на движението по 

транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и 
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подходите към нея. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.16-17 от раздел III.2.1. 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.16-8.17 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

Г. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 98 /словом деветдесет и осем/ 

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

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 

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

територията. 

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа: 576 /словом петстотин 

седемдесет и шест/ месецa. 
 

 

6. 

 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

Сертификат за акредитация на строителна лаборатория – заверено копие. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИ: 

1. Начин на изпълнение: 

- Приемане на изпълнените работи. 

- Необходими документи, представени на Възложителя в процеса на изпълнение на 

поръчката: 

o По време на изпълнение на СМР. 

o Необходими документи при предаване на обекта по ЗУТ. 

- Начин на изпълнение на работите - Осигуряване изпълнението на дейностите, 

включени в предмета на договора. 
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- Основни нормативни изисквания. 

- Организация на движението по време на строителството – ВОД. 

2. Етапи на изпълнение на поръчката: 

2.1. Подготвителен етап. 

2.2. Етап на изпълнение на СМР. 

2.3. Етап на предаване на обекта. 

2.4.  Последователност на изпълнение на строителните етапи: 

-  Мобилизация и подготвителни дейности. 

- Временна строителна база. 

- Доставка на необходимите материали. 

- Строително - монтажни работи. 

- Единични и комплексни изпитвания. 

- Демонтажни работи. 

- Изработване на изпълнителна и екзекутивна документации. 

- Кадастрално заснемане на обекта. 

3. Технологична последователност на основните дейности. 

4. Технологии на изпълнението на строително-монтажните работи: 

4.1. Земни работи. 

4.1.1. Отводняване. 

4.1.2. Монтажни работи по водопроводи: 

 - Транспорт и складиране. 

 - Доставяне и приемане на материалите. 

 - Манипулация. 

 - Полагане на тръби. 

 - Техники на свързване. 

 - Челно заваряване с топъл елемент: 

o Подготовка за заваряване. 

o Притискане. 

o Нагряване. 

o Смяна. 

o Съединяване. 

o Охлаждане. 

- Муфово заваряване. 

- Електросъпротивително заваряване: 

o Подготовка. 

o Апарати за електрозаваряване. 

4.1.3. Хидравлично изпитване на водопроводи: 

 - Предварително изпитване. 

 - Основно изпитване. 

4.1.4. Промивка и дезинфекция на водопроводи. 

4.1.5.  Обратни насипи - подосновни и основни пластове необработени със свързващо 

вещество: 

 - Изпълнение на основен пласт от трошен камък (ако такива се наложат). 

 - Контрол на основните пластове. 

4.1.6.  Асфалтови работи: 

 - Изисквания и спецификации. 

 - Местонахождение на източниците. 

 - Материали. 

 - Методи на работа: 

o Приготвяне на асфалтови смеси. 

o Транспортиране на асфалтовите смеси. 

o Полагане на асфалтовата смес. 

o Уплътняване. 

o Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове. 

4.1.7. Битумни разливи  за връзка: 
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 - Изисквания и спецификации. 

 - Местонахождение на източниците. 

 - Методи на работа. 

4.1.8. Полагане на бетонови бордюри: 

 - Изисквания и спецификации. 

 - Местонахождение на източниците. 

 - Материали. 

 - Методи на работа. 

4.1.9. Тротоарна настилка с бетонови плочи: 

 - Изисквания и спецификации. 

 - Местонахождение на източниците. 

 - Материали. 

 - Методи на работа. 

 - Тротоарни настилки от бетонови плочи. 

4.1.10. Бетонови работи. 

4.1.11. Кофражни работи. 

4.1.12.  Армировъчни работи. 

4.1.13. Вертикална сигнализация: 

 - Изисквания и спецификации. 

 - Методи на работа. 

4.1.14. Укрепване на изкопите. 

5. Техническа обезпеченост (в.т.ч. механизацията, която ще се използва при 

различните дейности). 

6. Ресурсна обезпеченост (в т.ч. човешки ресурс необходим за изпълнението на 

обекта). 

7. Описание на разпределението на задачите и отговорностите на екипа предвиден 

за изпълнение на  обекта: 

 - Главен ръководител на обекта 

 - Технически ръководител 

 - Геодезист 

 - Координатор по ЗБУТ 

 - Отговорник по качеството   

8. Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани 

страни. 

ІІ. ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Етапи на изпълнение на СМР на обекта: 

1.1. Подготвителен етап на изпълнението на обекта.   

1.2. Етап на изпълнение на СМР. 

1.3. Етап на предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя. 

2. Обезпеченост и обвързаност на изпълнението на СМР. 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ МАТЕРИАЛИ: 

- Списък на строителните материали предвидени за изпълнението на обекта. 

ІV. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА: 

1. Контрол при строително-монтажните дейности: 

- Методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта: 

- Насипи, основни пластове от НТК. 

- Максимална обемна плътност на скелета. 

- Метод с режещ пръстен. 

- Метод с пясъчно заместване. 

- Коефициент на носимоспособност CBR. 

- Асфалтови пластове. 

- Изпитване на водопроводи. 

2. Контрол при изпълнението на доставките. 

V. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: 
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1. Времеви рискове. 

2. Липса/ недостатъчно съдействие,  координация, сътрудничество и получаване на 

информация от останалите участници в строителния процес. 

3. Трудности по изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от  

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

4. Промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до 

изменение в способа на отчитане и управление на проекта. 

VІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНИНИЯТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ: 

1.От спиране на водата. 

2.От шум. 

3.От запрашеност. 

4.От замърсяване на околната среда. 

5.От изкопните работи. 

VІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

1. Общи положения. 

2. Дейности с отпадъците. 

3. Мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности. 

4. Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение  на строително – 

монтажните работи. 

5. Анализ на възможните негативни последствия от строителството : 

o Грижи за събиране и временно съхранение, за да се използва отново при 

озеленителни работи повърхностната почва (хумостния слой), при 

извършване на изкопни дейности на такива терени. 

o Недопускане на разлив на отпадъчни води в процеса на превключване. 

o Недопускане изнасяне на замърсени почви и строителни отпадъци по 

регионалната пътна мрежа. 

o Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените 

терени в близост до строителните работи в т.ч.и прилежащите към 

обекта дървесни видове. 

o Осигуряване на химически тоалетни и постоянното им обслужване. 

o Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни 

отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на 

строителната площадка. 

6. Екологосъобразен избор на строителни материали. 

7. Отрицателни въздействия по време на строителството: 

o От естеството на предвижданите работи. 

o От вида на използваните материали. 

o Атмосферен въздух. 

o Шум и вибрации. 

o Емисии на парникови газове. 

o Културно наследство. 

8. План за безопасност и здраве. 

- Методика за изпълнение и контрола на плана за безопасност и здраве към проекта: 

o Инструкции за безопасна работа. 

o Задължения на изпълнителя (строителя) по време на изпълнение на СМР. 

o Места за съсредоточена работа. 

o Машини и инсталации подлежащи на контрол. 

o Отговорни лица при изпълнение на СМР от страна на изпълнителя. 

o Класифициране на рисковете  при работа на обекта. 

o Мерки и предприети превантивни за предотвратяване на рисковете и 

опасностите. 

9. Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност. Мерки за ликвидиране на 

пожари и/или аварии. Мерки за ликвидиране на пожари и/или аварии. 

Сигнализация за бедствия, аварии, пожар или злополука с определено място за 

оказване на първа долекарска помощ. 
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В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.16-17 от раздел III.2.1. 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.16-8.17 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

Г. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 99 /словом деветдесет и девет/ 

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

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 

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

територията. 

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа: 252 /словом двеста 

петдесет и два/ месецa. 
 

 

7. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА” 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на механизацията. 

Диаграма на работната ръка. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

I. Организация  и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси: 

1. Съществуващо положение, предмет на поръчката и начин на изпълнение на 

обособената позиция: 

- Съществуващо положение. 

- Предмет на обществената поръчка. 

- Начин на изпълнение на обособената позиция. 

- Организация на доставка на материалите. 

2. Етапи на изпълнение и последоватеност на предвижданите дейности. 

3. Технологии за извършване на дейностите: 

- Отлагане върху терена. 

- Премахване на асфалтови настилки. 
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- Изкопни работи. 

- Отводняване на изкопите. 

- Полагане и монтаж на тръбопроводите и начин на свързване: 

o Свързване чрез челно термично заваряване. 

o Свързване чрез стопяване (електросъпротивително заваряване) 

o Свързване чрез механични разглобяеми съединения. 

o Съединения посредством фланци. 

o Опорни и закрепващи блокове, крепежни свръзки. 

o Обграждане и защита на тръби. 

- Кофражни, армировъчни и бетонови работи: 

o Кофражи. 

o Декофриране. 

o Армировка. 

o Бетониране. 

- Проби. 

- Промиване и дезинфекция на тръбопроводи. 

- Полагане на сигнална и детекторна лента. 

- Обратен насип и излишен изкопен материал. 

- Проби на материал за обратна засипка и метод за изпълнение на обратна засипка. 

- Обратна засипка на тръбопроводите. 

- Уплътняване. 

- Възстановяване на участъци с трайна настилка. 

- Общо възстановяване : 

o В населените места. 

o Възстановяване на тротоари. 

o Завършване и почистване на строителната площадка. 

- Временна организация на движението. 

- Мерки за опазване на околната среда. 

- Възможни негативни последствия за околната среда от строителството и 

мероприятия  за недопускането им: 

o Грижи за събиране и временно съхранение на хумусния слой, за да се използва 

отново при озеленителни работи. 

o Недопускане изнасяне на замърсени почви и строителни отпадъци по 

регионалната пътна мрежа. 

o Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените 

терени в близост да строителните работи, в т.ч. и прилежащите към 

обекта дървесни видове . 

o Осигуряване на химически тоалетни и постоянното им обслужване. 

- Осигуряване на събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци 

на определените за това места и поддръжка на хигиената на строителната 

площадка: 

o Битови отпадъци. 

o Твърди битови отпадъци. 

o Отпадъчни води. 

- Събиране и извозване на строителни отпадъци: 

o Събиране и извозване на  твърди строителни  отпадъци. 

o Събиране и извозване  на течни строителни отпадъци.  

- Рекултивация и озеленяване на терените, засегнати от строителството. 

- Опазване на водите. 

- Опазване на археологични находки. 

- Работи по връзки с обществеността. 

- Други мероприятия за опазване на околната среда. 

- Мерки по безопасност и здраве. 

4. Техническа обезпеченост (механизация). 

5. Ресурсна обезпеченост (човешки ресурс): 
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- Основни задължения и отговорности на посочените специалисти: 

o Главен ръководител на обекта. 

o Технически ръководител. 

o Координар  по здравословни и безопасни условия на труд. 

o Геодезист. 

o Отговорник за контрол на качеството. 

6. Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани 

страни. 

II. Линеен график за изпълнение на поръчката. 

III. Описание на предвижданите за влагане материали.  

IV. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на строителството: 

- Вътрешен мониторинг. 

- Външен мониторинг и контрол. 

- Контрол на документите/данните и трансфер на информацията. 

V. Стратегия за управление на риска:  

1. Методика за оценка на потенциалните рискове за изпълнение на обекта. 

2. Допустимост на Риска. 

3. Срочност на мерките в зависимост от степента на риска. 

4. Оценка на потенциалните рискове за изпълнението на поръчката: 

 Времеви рискове 

- Забава при започването на строителните  работите 

- Отклонения от представения линеен график за изпълнение 

- Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини 

 Липса / недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в стр. процес -  от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др. 

 Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 
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авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всеки риск, 

идентифициран от Възложителя, с посочване на начина и степента на въздействие, 

вероятността от възникване, мерките за въздействие върху изпълнението на договора при 

възникване на риска, мерките за недопускане/предотвратяване на риска и мерките за 

преодоляване на последиците в случай на тяхното настъпване, но липсва каквото и да 

било посочване на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на 

изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и 

че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг 

на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да прецени при 

оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

8. 

 

 „ГЕРТ ГРУП”ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка 

Диаграма на механизацията 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Описание на процеса на изпълнението на договора: 

1.Етапи за изпълнение на договора: 

Основни етапи  и  последователност на изпълнение на строителните работи . 

Предмет и описание на проекта: 

- Съществуващо положение. 

- Технологично решение на водопровода. 

Описание на видовете работи, предмет на договора: 

1. ТРЪБИ: 
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1.1. Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

1.2. Монтаж. 

1.3. Начин на изпълнение. 

2. АРМАТУРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДОПРОВОДА: 

2.1. Спирателни кранове. 

2.2. Въздушници. 

2.3. Сградни водопроводни отклонения. 

2.4. Противопожарни хидранти. 

2.5. Опорни блокове. 

3. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

4. ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА. 

5. ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

6. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВОБД). 

7. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

8. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Основните етапи, през които ще се премине за реализиране на дейностите за 

изпълнението на обществената поръчка: 

- Описание на Етап I. 

- Описание на Етап II. 

- Описание на Етап III. 

- Описание на Етап IV. 

Задължения и отговорности на ръководния състав: 

- Главен  Ръководител  на  обект. 

- Технически ръководител. 

- Геодезист. 

- Отговорник  контрол на качеството. 

- Координатор по ЗБУТ. 

Координация и комуникация между членовете на управленския екип. 

Начини на комуникация и координация между членовете на управленския екип. 

ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ: 

- Геодезически работи: 

o Изграждане на опорна мрежа. 

- Демонтажни работи: 

o Разваляне на съществуващи настилки, тротоари и бордюри: 

- Земни работи: 

o Подготовка на почвата преди земните работи. 

o Изкопни работи. 

o Подготвяне на земно легло. 

o Обратно засипване и пясъчна подложка. 

- Монтаж на водопровода: 

o Обща част. 

o Ниво на входящ контрол. 

o Съхраняване на материали и оборудване. 

o Подготовка на тръби и аксесоари. 

o Изисквания за заваръчните работи. 

o Монтаж на водопровода. 

o Монтаж на водопроводни арматури. 

o Сградни водопроводни отклонения. 

- Изпитване на водопровода: 

o Обща част. 

o Сертификати за тръбопроводите. 

o Методи на изпитване и дезинфекция. 

- Пътни работи: 

o Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, 
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необработени със свързващо вещество. 

o Доставка и полагане на бетонови бордюри. 

o Доставка и полагане на тротоарни плочи. 

o Доставка и монтаж на стандартни и нестандартни пътни знаци. 

o Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна 

конфигурация. 

o Трошенокаменна настилка. 

- Асфалтови работи: 

o Полагане на асфалтови смеси. 

o Подготовка на повърхността за асфалтиране. 

o Транспортиране на асфалтовите смеси. 

o Полагане. 

o Уплътняване. 

o Обработка на асфалтови фуги. 

o Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове. 

- Основно оборудване за асфалтовите работи: 

o Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес. 

o Оборудване за полагане на асфалтовата смес. 

o Валяци. 

o Валяци със стоманени бандажи. 

o Валяци с пневматични гуми. 

o Автогудронатор. 

- Битумен разлив за връзка: 

o Оборудване. 

o Подготовка на повърхността. 

o Нанасяне на разредения битум. 

o Поддържане. 

- Кофражни работи. 

- Армировъчни работи. 

- Бетонови работи: 

o Производство и контрол на бетонови смеси. 

o Полагане на бетон. 

o Добавки. 

o Полагане на бетон за фундаменти, колони, надземни елементи. 

o Бетонна смес, подавана с помпа. 

o Отлежаване на бетоновата смес. 

o Декофриране. 

o Обработка на фуги. 

- Довършителни работи. 

- Заваръчни работи. 

Вътрешен контрол при реализация на поръчката: 

- Осъществяван контрол. 

- Качество. 

Изисквания към материалите и оборудването, предвидени за влагане в обекта. 

Приемане на строителните работи. 

Контрол на сертификатите. 

Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали. 

Входящ контрол на закупените продукти. 

Метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и 

корекция. 

Контрол по ритмичността на доставки на основните видове материали. 

Мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР. Система за 

поетапен и текущ контрол при реализиране на строително-ремонтната програма на 

обекта. 

- УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: 
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o Дефиниции при управление на риска. 

o Идентифициране на рисковете. 

o Качествен и количествен анализ на риска. 

o Планиране на действия за преодоляване на риска. 

o Определяне на стратегии за управление на рисковете: избор на действие. 

- Времеви рискове: 

o Закъснение началото на започване на работите. 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

o Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. 

- Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес. 

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта. 

- Промени в законодателството на Република България или на ЕС. 

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всеки риск, 

идентифициран от Възложителя, с посочване на начина и степента на въздействие, 

вероятността от възникване, мерките за въздействие върху изпълнението на договора при 
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възникване на риска, превантивни мерки и корективни мерки, но липсва каквото и да 

било посочване на мерки за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на 

договора и на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за 

управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време 

на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 
 

 

9. 

 

 „ЗАПРЯНОВИ - 03”ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на използваната механизация. 

График за доставка на строителни материали 

Списък на основните строителни материали заложени в офертата, с приложени копия на 

сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

Подробна организационна схема. 

Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ – ДЕЙНОСТИ И 

РЕСУРСИ: 

I. Общи положения. 

II. Описание на обекта: 

1. Съществуващо положение. 

2. Технологично решение на водопровода. 

3. Определяне на оразмерителни водни количества. 

ІІІ. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

1. Подробно описание на организационните работи. 

2. Същинско строителство. 

3. Подготовка и предаване на завършените работи. 

ІV. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

1. Подготовка на строителната площадката и подготвителни дейности и 

организационни работи. 

2. Демонтажни работи. 
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3. Земно-изкопни работи: 

- Изкоп на траншеи. 

- Подложка под тръбите. 

- Обратен насип. 

- Обратна засипка на траншеи. 

4. Водопроводна и канализационна мрежа: 

- Тръби: 

o Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

o Монтаж. 

o Начин на изпълнение. 

- Арматури и съоръжения на водопровода: 

o Спирателни кранове. 

o Въздушници. 

o Сградни водопроводни отклонения. 

o Противопожарни хидранти. 

o Опорни блокове. 

5. Основни изисквания по време на строителството. 

6. Изпитване на водопровода. 

7. Промивка и дезинфекция. 

8. Временна организация и безопасност на движението (ВОБД). 

9. Описание на мерките за опазване на околната среда. 

10. Безопасност на труда, здравословни условия на труда и пожарна безопасност. 

V. Спецификация на материалите. 

VІ. Изисквания за сигурност: 

1. Общи. 

2. Защита на собствеността. 

3. Противопожарна защита. 

4. Опазване на дърветата и зелените площи: 

- Изисквания при полагане на ПЕВП тръбопроводи. 

- Монтаж тръби. 

- Настилки от минерални материали – баластрена и трошенокаменна. 

- Направа бордюри и тротоари: 

o Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри. 

o Бордюри. 

- Направа битумен разлив. 

- Асфалтови работи. 

- Кофражни, армировъчни и бетонови работи: 

o Кофражни  работи. 

o Армировъчни  работи. 

o Бетонови работи. 

- Пътни знаци за вертикална маркировка: 

o Монтаж на пътни знаци. 

o Монтаж на пътни знаци от първа група. 

o Монтаж на пътни знаци от втора група.  

o Монтаж на пътни знаци вдясно на пътя. 

o Монтаж на табели над платното за движение. 

- Товаро-разтоварни работи. 

- Работа с машини. 

- Работа с електрически ток. 

- Работа с електрически машини. 

VІІ. Организация и подход на изпълнение: 

- Отговорности на ключовите експерти. 

- Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнението на 

поръчката: 

o Главен ръководител на обекта. 
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o Технически ръководител на обекта. 

o Бригадир. 

o Ръководител на отдел механизация и транспорт. 

o Координатор по безопасност и здраве. 

- Списък на механизацията, която ще се осигури за изпълнение на поръчката. 

- Изисквания при работа с машини на обекта. 

- Изисквания за противопожарна охрана на обекта. 

- Изисквания към строителната площадка. 

- Допълнителни мерки по ЗБУТ: 

o Класификация на опасностите. 

o Инструкция за безопасна работа. 

o Инструкции за Охрана на труда  и техника на безопастност при работа. 

VІІІ. Строителни материали, които са предвидени за използване при изпълнение на 

поръчката. 

ІХ. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на изпълнение 

на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се 

упражнява по време на изпълнението: 

- Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при 

изпълнение на поръчката. 

- Описание  на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, 

използваното техническо оборудване и използваните технически лица при 

изпълнението на поръчката. 

Х. Стратегия за управление на риска: 

1. Времеви рискове: 

- Рискове, свързани със Забава при започване на строителните работи. 

- Рискове, свързани със Отклонения от представеният линеен график. 

- Риск от Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 

причини. 

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителният надзор, авторския надзор и др.. 

3. Трудности при изпълнение и завършване на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

4. Мерки за мониторинг.  

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е анализирал/оценил вероятността от възникване на 

рисковете и не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.5 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да 

представи Стратегия за управление на риска, в която: да анализира дефинираните от 

възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и 

степента на влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи 

мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите 

спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника 

цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал следните рискове: 1. 
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Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, отклонения от 

представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за изпълнение по 

независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, 

сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите участници в 

строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, авторския надзор и 

др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. Възложителят в забележка към 

т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, изрично е указал, че участник, при който е налице липса в 

техническото предложение на съответна изискуема съставна част или при който е налице 

предложение, което не отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за 

отстраняване. Действително, в представената Стратегия за управление на риска 

участникът е: анализирал дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното 

проявление и степента им влияние, но не е анализирал/оценил вероятността от 

възникването им;  обособил в самостоятелна точка мерки за мониторинг, но същите не са 

отнесени индивидуално към всеки риск, идентифициран от възложителя, каквото е и 

изискването на възложителя, а са представени общо за цялостната стратегия по 

управление на риска, но дори и да се приеме, че в тази си част техническото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, то отново е налице съществен пропуск по 

отношение на представената Стратегия за управление на риска, поради липсата в нея на 

предвидени мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за 

управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време 

на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 
 

 

10. 

 

 ОБЕДИНЕНИЕ„АКВА МОГИЛИЦА” 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Списък на работната ръка и диаграма на работната ръка. 

Списък на механизацията и диаграма на механизацията. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

Сертификат за акредитация на строителна лаборатория. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
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І. Организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси: 

1.Описание на видовете СМР, необходими за изпълнение на обществената поръчка: 

1.1 Обща информация за обществената поръчка. 

1.2  Състояние на водопроводната мрежа на с. Могилица. 

1.3 Цели при реализацията на обществената поръчка. 

1.4 Нормативна рамка при изпълнение на обществената поръчка. 

1.5 Предмет и обхват на обществената поръчка. 

1.6 Климатична, физикогеографска, инженерногеоложка и хидроложка 

характеристика на района. 

1.7 Описание на видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат 

изпълнени в обхвата на обществената поръчка: 

1.7.1 Разваляне и отстраняване на улична настилка. 

1.7.2 Разчистване на площадките от растителност. 

1.7.3 Изпълнение на изкопни работи. 

1.7.4 Монтаж на тръби. 

1.7.5 Монтаж на арматури по водопроводната мрежа. 

1.7.6 Изграждане на съоръжения по водопроводната мрежа. 

1.7.7 Изпитване на питейните водопроводи . 

1.7.8  Обратна засипка на тръбопроводите. 

1.7.9  Бетонови работи. 

1.7.10  Кофражни работи. 

1.7.11  Армировъчни работи. 

1.7.12 Пътни работи -  Възстановяване на пътни настилки. 

1.7.13  Почистване и демобилизация. 

2. Технологични етапи и последователност на изпълнение на обществената поръчка: 

2.1 Основни етапи на изпълнението. 

2.2. Последователност на изпълнение на строителните дейности. 

3.Ресурсно осигуряване. 

4. Организация  и подход на изпълнението: 

4.1 Въведение. 

4.2 Организация на строителната площадка. 

4.3 Организация при доставянето на суровини и материали за изграждане на обекта. 

4.4 Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) по време на 

строителството. 

4.5  Организация на основното строителство: 

4.5.1 Общи положения. 

4.5.2 Разработване на работна програма с линеен календарен график за изпълнение на 

строителните работи. 

4.5.3 Основни работи за водопроводите. 

4.6 Гарантиране на услугата ВиК в районите, в които се извършват интензивни 

строително-монтажни работи: 

4.6.1 Мерки за намаляване на затрудненията на населението при реализация на 

обшествената поръчка: 

4.6.1.1 Мерки по време на подготвителния период. 

4.6.1.2 Мерки по време на изпълнението на СМР. 

4.6.1.3  Мерки по време на изпълнението на изпитванията на водопроводите. 

4.6.2 Дейности за обезпечаване на мерките, гарантиращи намаляване на затрудненията 

по време на строителството. 

4.7 Осигуряване на комуникационни връзки между участниците в строителния процес. 

4.8 Организация при приемане на обекта и въвеждане в експлоатация: 

4.8.1 Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба №3 за актовете и 

протоколите, които се съставят по време на строителството. 

4.8.2 Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ и кадастрални 

заснемания на целия обект, съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

4.8.3 Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация. 
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4.9 Организация на гаранционното поддържане. 

4.10 План за безопасност и здраве. 

4.11 Организация и методи за контрол . 

4. 12. Мерки за опазване на околната среда: 

4 .12.1 Общи положения. 

4.12.2  План за организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда. 

ІІ. Линеен график за изпълнение. 

ІІІ. Описание на предвижданите за влагане материали. 

ІV. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство. 

1. Въвъдение. 

1.1 Система за управление на обекта. 

1.2 Политика на Системата за управление на обекта. 

1.3 Цели за този Обект. 

2. Договор: 

2.1 Описание на Обекта. 

2.2 Организации на Обекта. 

2.3 Вид на Договора. 

2.4 Предаване & Уведомления. 

2.5 Рискове & Методи за контрол. 

2.6 Преглед & Приемане на Договора. 

3. Планиране & Отчитане. 

3.1 Започване на Обекта. 

3.2 Методология на строителство. 

3.3 Управление на материалите и доставка на съоръжения и оборудване. 

3.4 Планиране на строителството. 

3.5 Подготовка и контрол на  програмата. 

4. Контрол на качеството: 

4.1 Преглед на документацията. 

4.2 Подготовка на Плана за контрол на качеството. 

4.3 Процес на контрол на качеството. 

4.4 Несъответствия. 

4.5 Материали & Идентифициране на оборудването & Проследяемост. 

4.6 Калибриране на измерително & Тестващо оборудване 

5. Снабдяване. 

6. Управление на разходите: 

6.1. Процедура на контрол на разходите по Обекта. 

7. Управление на информацията: 

7.1 Система на отчитане. 

7.2 Кореспонденция. 

7.3 Дневник на обекта. 

7.4 Блок-схеми за контрол на документите. 

8. Довършване на договора. 

9. Управление на безопасността. 

10. Координиране на обекта: 

10.1 График на срещите по Обекта. 

10.2 Отчитане. 

11. Преглед на системата за управление на обекта: 

11.1 Одитиране. 

11.2 Преглед на управлението. 

12.  Строителна лаборатория за изследване и изпитване. 

V.           Стратегия за управление на риска: 

1.  Основни рискови фактори, които могат да окажат влияние при изпълнението на 

договора. 

2. Управление на риска. 
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3. Анализ на възможните рискове, дефинирани от Възложителя: 

А. Времеви  рискове. 

- Риск  от закъснение стартирането на работите на обекта. 

- Изоставяне от графика при текущо изпълнение на работите. 

- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта.   

Б.Липса / недостатъчно съдействие и/или информация от страна на другите участници 

в строителния процес – възложител, строителен надзор, авторски надзор. 

В.Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 

непълноти и/или неточности в проектната документация. 

ІV. Анализ на други групи основни рискове, които имат съществено влияние 

А. Липса/ недостатъчна координация сътрудничество между  други заинтересованите 

страни в рамките на проекта, а именно: доставчици и производители на материали, в и 

к оператор, стопанисващ водопроводната мрежа ,други 

 Б. Промени в законодателството на Република България и ЕС, промени в изискванията 

на оп „околна среда 2007 – 2013” във връзка с отчитането на наблюдението на 

дейностите по договора сключен с бенефициента  

В. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на възложител. 

г.Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други 

форми на негативна реакция от страна на местното население. 

V. Анализ на  рисковете от възможни нарушения по Наредба №2 за БЗУТ, които могат 

да доведат до временно спиране на работа 

VІ. Анализ на други рискови фактори, които могат да въздействат върху изпълнението 

на договора. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице 

окрупняване на множество места на цели групи строителни работи в една позиция. 

Участникът по своя преценка е декомпозирал видове строителни работи от КС за 

обособената позиция по клонове – общо 23. При посоченото декомпозиране обаче е 

обединил видовете строителни работи от Количествената сметка в следнити части: Клон 

1 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от 

КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС; 78-81 от КС. Клон 2 – обединени 

позиции: 1-4 от КС; 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 

26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 3 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 

от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-

77 от КС. Клон 4 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от 

КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 5 – обединени 

позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 

26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 6 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 

от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-

77 от КС. Клон 7 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от 

КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 8 – обединени 

позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 

26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 9 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 

от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-

77 от КС. Клон 10 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от 

КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 11 – 

обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 

23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 12 – обединени позиции: 1-4 от 

КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-

66 от КС; 67-77 от КС. Клон 13 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от 

КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 
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14 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от 

КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 15 – обединени позиции: 1-

4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от 

КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 16 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 

15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от 

КС. Клон 17 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 

20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 18 – обединени 

позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 

26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 19 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 

62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 

67-77 от КС. Клон 20 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-

19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 21 – 

обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 

23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. Клон 22 – обединени позиции: 1-4 от 

КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-

66 от КС; 67-77 от КС. Клон 23 – обединени позиции: 1-4 от КС, 5-13 и 62 от КС; 15-16 от 

КС; 18-19 от КС; 20-21 от КС; 23-25 от КС; 26-58 от КС; 63-66 от КС; 67-77 от КС. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.2 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, като 

част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да представи Линеен 

график за изпълнение на поръчката, в който да са описани и визуализирани (в графичен 

или табличен вид) всички видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената 

позиция - времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи. В резултат на допуснатото несъответствие в 

линейния график комисията не би могла да извърши проверка на видове работи по КС за 

съответствие с технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност на 

изпълнение. Възложителят в забележка към т.3 от утвърдената Методика за оценка на 

офертите, неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е дал 

дефиниция на понятието  „съществени несъответствия и/или непълноти“, а именно – 

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, като изрично е указал, че при установени съществени несъответствия и/или 

непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде 

предложена за отстраняване. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне 

на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността 

освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в 

съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите по показател Техническо предложение за 

изпълнение (О3) предполага предложеният от участника график за изпълнение на 

поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по количествената сметка 

за обособената позиция, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като комисията 

единствено следва да извърши проверка дали са налице несъответствия и/или пропуски 

между предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и на 

работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 
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поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всеки риск, 

идентифициран от Възложителя, с посочване на очакваното въздействие на риска, 

вероятността от настъпване, степента на въздействие, стойността на риска, дейностите, 

които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за предотвратяване и 

намаляване на риска, но липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за 

мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за 

контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 

от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 

оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на 

риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да 

съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

11. 

 

„ДЖИ ПИ ГРУП”ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката, ведно с диаграма на работната ръка. 
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Диаграма на механизацията. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси: 

1.1. Етапи на изпълнение: 

1.1.1. Етап 1: Откриване на строителната площадка. 

1.1.2. Етап 2 „Изпълнение на временно строителство“. 

1.1.3. Етап 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи“. 

1.1.4. Етап 4 „Подготовка на строежа за приемане и подписване на констативен акт 

образец 15“. 

1.2. Начин на изпълнение на основните дейности за изпълнение на поръчката: 

1.2.1. Предварителни дейности: 

-  Разваляне на асфалтова настилка. 

- Изпълнение на изкопи. 

- Отводняване. 

1.2.2. Описание на дейностите по полагане на водопровод: 

- Полагане на тръби: 

- Свързване на тръбите: 

 - Челно заваряване с топъл елемент: 

o Подготовка за заваряване. 

o Притискане. 

o Нагряване. 

o Смяна. 

o Съединяване. 

o Охлаждане. 

o Изпитване под налягане. 

o Муфово заваряване. 

o Електросъпротивително заваряване. 

o Подготовка. 

o Апарати за електрозаваряване. 

o Свързване чрез механични разглобяеми съединения. 

- Бетонови работи. 

- Кофражни работи. 

- Армировка. 

- Изпитване на водопровода. 

- Дезинфекция на водопровода. 

1.2.4. Възстановителни работи: 

 Насипни дейности. 

 Възстановяване на участъци с трайна настилка. 

 Направа на бордюри и водещи ивици. 

 Тротоарна настилка. 

 Асфалтови работи. 

 Възстановяване на участъци без настилка. 

 Завършване и почистване на строителната площадка. 

1.3. Последователност на изпълнение. 

1.4. Механизация необходима за изпълнение на строителството. 

1.5. Работна ръка, ангжирана в строителния процес: 

- Ръководител на проекта(екипа). 
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- Ръководител ПТО. 

- Специалист по качеството. 

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд. 

- Технически ръководители. 

2. Описание на предвижданите за влагане материали. 

3. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението: 

3.1. Отговорни лица за упражняване на контрола на качество на обекта. 

3.2. Документи, имащи отношение към системата за контрол на качеството - 

Структура за управление на качеството на Проекта: 

o Управление на документите. 

o Управление на записите. 

o Отговорност на ръководството. 

o Ангажимент на ръководството. 

o Насоченост към клиента. 

o Политика по качеството. 

- Планиране: 

o Цели по качеството. 

o Планиране на системата за управление на качеството. 

- Отговорности, пълномощия и обмен на информация: 

o Отговорности и пълномощия. 

o Представител на ръководството. 

o Вътрешен обмен на информация. 

- Преглед от ръководството: 

o Общи положения. 

o Отговорности и пълномощия на членовете на ръководството. 

3.3. Документация по осигуряване на качеството на проекта. Изготвяне на доклади: 

- Месечна среща. 

- Седмична среща. 

- Непланирани срещи. 

4. Стратегия за управление на риска. 

Видове рискове: 

- Времеви рискове: 

o Закъснение началото на започване на СМР. 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

o Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. 

- Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес. 

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта. 

- Промени в законодателството на Република България или на ЕС; промени в 

изискванията на ОП „Околна среда 2007-2013г" във връзка с наблюдението и 

отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. 

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

- Други рискове. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 
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управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всички рискове, 

идентифицирани от Възложителя, с посочване на формите на тяхното проявление, 

вероятността от настъпване, степента на въздействие, превантивни и корективни мерки, 

но липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по 

време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и 

че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг 

на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да прецени при 

оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

12. 

 

 „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА”ДЗЗД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 
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производствен контрол. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Организация за изпълнение на строителните работи: 

1.1. Начин на изпълнение на обособената позиция, етапи на изпълнение и 

последователност на предвижданите дейности: 

1.1.1. Съществуващо положение. 

1.1.2. Предмет на обществената поръчка. 

1.1.3. Технологично решение на водопровода и организация на изпълнение: 

- Подготвителни етапи. 

- Основни етапи. 

1.1.4. Организация за осигуряване на максимална сигурност на персонала и 

здравословни и безопасни условия на труд: 

- Изкопни работи. 

- Основни мерки за елиминиране или минимизиране на риска от падане от височина при 

изкопни работи. 

- При работа с ел. Инструменти. 

- Класифициране на опасностите. 

- Инструкции за безопасна работа. 

- Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ. 

- Противопожарна защита. 

1.1.5. Мерки за опазване на околната среда. 

1.2. Технологии за извършване на дейностите: 

1.2.1. Подготвителни работи: 

- Временни офиси. 

- Депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси. 

- Временно водоснабдяване. 

- Временно ел. захранване. 

- Санитарни възли. 

1.2.2. Разваляне на  съществуваща асфалтова настилка. 

1.2.3. Земни работи: 

-  Механизиран изкоп. 

-  Ръчен  изкоп. 

-  Укрепване и разкрепване на изкопи. 

1.2.4. Пясъчна подложка. 

1.2.5. Полагане на водопроводни  тръби: 

-  Тръби от полиетилен висока плътност  ПЕВП. 

-  Арматури и съоръжения на водопровода: 

o Спирателни кранове. 

o Въздушници. 

o Сградни водопроводни отклонения. 

o Противопожарни хидранти. 

o Опорни блокове. 

1.2.6. Безизкопно полагане на тръби. 

1.2.7. Кофражни работи. 

1.2.8. Армировъчни работи. 

1.2.9. Бетонови  работи. 
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1.2.10. Хидравлично изпитване на водопровода: 

-  Предварително изпитване. 

-  Основно изпитване. 

1.2.11. Промивка и дезинфекция на водопроводи. 

1.2.12. Обратно засипване и уплътняване. 

1.2.13. Възстановяване на асфалтова настилка. 

1.2.14. Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка. 

1.3. Техническа обезпеченост, в т. ч. механизация, която ще се използва при 

различните дейности. 

1.4. Ресурсна обезпеченост, в т. ч. човешкия ресурс, необходим за изпълнението на 

обекта, вкл. описание на разпределението на задачите и отговорностите. 

1.5. Координация с останалите участници в строителния процес и заинтерисовани 

страни. 

1.6. Диаграма на работната ръка. 

1.7. Диаграма на механизацията. 

2. Линеен график за изпълнение на поръчката . 

3. Описание на предвижданите за влагане материали. 

4. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението: 

- Организация и отговорен персонал за дейността. 

- Контрол на документацията – възможност за проследяване. 

- Доставки. 

- Изпълнение и контрол на изпитването. 

- Изкопни работи. 

- Насипни работи. 

5. Стратегия за управление на риска: 

5.1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работа. 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

- Затруднения/закъснения при аварии на съществуващата комуникационна мрежа. 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. 

- Затруднения/закъснения при лоши климатични условия. 

5.2. Липса / недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторски надзор и др.: 

- Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация между участниците в 

строителния процес. 

- Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъздна финансова помощ 

Управляващ орган на ПРСР, Бенефициентът по Програмата и Възложител на 

договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на определените договори. 

- Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на 

ПРСР във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с 

бенифициента. 

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя. 

5.3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани 

от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект: 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/ или 

неточности в проектната документация. 

- Допълнително приложени решения на проектанта, който не са залегнали в 

представената проектно сметна документация. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/ или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население. 
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В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е анализирал/оценил вероятността от възникване на 

рисковете и не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора и дейности за контрол върху изпълнението на предложените 

мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.5 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да 

представи Стратегия за управление на риска, в която: да анализира дефинираните от 

възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и 

степента на влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи 

мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите 

спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника 

цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал следните рискове: 1. 

Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, отклонения от 

представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за изпълнение по 

независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, 

сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите участници в 

строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, авторския надзор и 

др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. Възложителят в забележка към 

т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, изрично е указал, че участник, при който е налице липса в 

техническото предложение на съответна изискуема съставна част или при който е налице 

предложение, което не отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за 

отстраняване. Действително, в представената Стратегия за управление на риска 

участникът е анализирал дефинираните от възложителя рискове, причините за появата на 

съответния риск, формите на тяхното проявление, степента на въздействие, мерки за 

предотвратяване и преодоляване на риска, но не е анализирал/оценил вероятността от 

възникването им и липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за мониторинг 

на рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне 

на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността 

освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в 

съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) 

предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа 

мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като комисията 

единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

13. 

 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД 

 

 Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 
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A. офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Списък и копия на декларации за съответствие, декларации за експлоатационни 

показатели, сертификати и др. документация за предложените материали. 

Графици за изпълнение по клонове. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграми на механизацията. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

І.  Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

1.Подход при планиране на продължителността, човешките и техническите ресурси. 

2. Етапи и СМР за изпълнение: 

- Мобилизация и временно строителство. 

- Строително – монтажни работи: 

o Предвидени човешки ресурси. 

o Предвидена механизация. 

o Организация на изпълнение на обекта и мотиви за нея. 

- Предаване обект и демобилизация. 

ІІ. Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката: 

1. Мобилизация и подготвителни дейности. 

2. Временно строителство, включително временна организация на движението . 

3. Доставка на необходимите материали и оборудване: 

- Стъпка 1: Поръчка за закупуване. 

- Стъпка 2: Покана за търг. 

- Стъпка 3: Оценяване на търга. 

- Стъпка 4: Споразумение за доставка. 

- Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми, свързани с 

оборудването за Обекта. 

4. Изпълнение на строително-монтажните работи. 

5. Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и предаване на 

обекта. 

6. Изработване на екзекутивна документации за несъществените изменения на 

одобрения инвестиционен проект. 

7. Демобилизация на строителната площадка. 

ІІІ. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение : 

1. Разчистване на обектовата площадка, подготвителни дейности . 

2. Трасиране (отлагане върху терена). 

3. Рязане и разваляне на съществуващи асфалтобетонови  настилки,  вкл.  извозване на 

строителни отпадъци. 

4. Изкопни (земни) работи, включително извозване на земни маси. 

5. Укрепване на изкопи. 

6. Отводняване на изкопите. 

7. Пясъчна подложка и опорни блокчета. 

8. Изпълнение на водопровод от полиетиленови тръби полиетилен висока плътност 

HDРЕ 100 PN 10, вкл. фитинги, водовземни скоби, кранове и хидранти,  изпитвания, 

тестване. 

9. Обратен насип на тръбопроводи и излишен изкопен материал. 
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10. Промивка и дезинфекция на водопровода. 

11. Полагане на тръбопровод под река Арда. 

12. Асфалтови работи: 

- Производство на асфалтови смеси. 

- Битумни разливи. 

- Асфалтополагане. 

- Уплътняване: 

o Напречни фуги. 

o Надлъжни фуги. 

o Външни ръбове. 

o Първоначално уплътняване. 

o Второ (основно) уплътняване. 

o Окончателно уплътняване. 

13. Бетонови работи. 

IV. Основни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката. 

V. Организационна структура и основни отговорности на инженеро – техническия 

състав:  

-  Основните задължения и отговорности на посочените в организационната схема 

специалисти: 

o Ръководител на проекта. 

o Началник обект. 

o Технически ръководители. 

o Специалист по контрол на качеството. 

o Координатор по ЗБУТ. 

o Специалист по опазване на ОС. 

o Специалист ПТО. 

o Отговорник за доставките. 

o Отговорник за механизацията. 

o Екип Геодезисти. 

- Организация на работа между членовете на екипа на Изпълнителя: 

o Периодични срещи. 

o Специални срещи. 

VI. Мерки по осигуряване на качеството: 

- Методика за осигуряване на качеството на строителните работи – контрол на 

качеството. 

- Основни етапи на системата за контрол на качеството: 

o Входящ контрол за съответствие на материали. 

o Контрол на съхраняването на материалите. 

o Периодичен контрол на изпълнението. 

o Обучение на изпълнителския състав. 

o Лабораторни изследвания. 

o Приемане на видовете строително – монтажни работи. 

VІI. Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд: 

- Методика за изготвяне на оценка на риска. 

- Елементи на риска. 

- Класификация на степента на допустимост на риска за здравето и 

безопасността на работниците и служителите. 

- Срочност на мерките в зависимост от степента на риска. 

- Оценка на основни рискове за здравето и безопасността при изпълнението на 

обекта. 

- Мерки за ограничаване на основните рискове за здравето и безопасността при 

изпълнение на обекта. 

- Основни аспекти на мерките. 

VІІI. Мероприятия по опазване на околната среда: 

1. Принципи на Изпълнителя за опазване на околната среда. 
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2. Методика за оценка на значимите аспекти на околната среда. 

3. Оценка на основните аспекти на околната среда при изпълнение на обекта. 

4. Мерки за опазване на околната среда и минимализиране на риска: 

- Действия през мобилизационния период. 

- Действия по време на работа. 

- Управление на отпадъка от етернитови тръби, демонтирани от обекта. 

- Действия след приключване на работа. 

- Нормативна база, която ще се спазва. 

IX. Основни аспекти на взаимоотношенията и комуникацията между 

заинтересованите страни: 

1. Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и 

Изпълнителя. 

2. Докладване и организиране на срещи с Възложителя, Строителния надзор и 

заинтересованите инстанции: 

- Месечен доклад по напредъка. 

- Измерване на извършените работи и начин на представяне на прилежащите 

документи. 

- Следене на Линейния календарен график. 

3. Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани 

страни. 

Х. Архивиране. 

ХІ. Стратегия за управление на риска: 

1. Методика за оценка на потенциалните рискове за изпълнение на обекта. 

2. Допустимост на Риска. 

3. Срочност на мерките в зависимост от степента на риска. 

4. Оценка на потенциалните рисковете за изпълнението на обекта: 

o Времеви рискове: 

- Забава при започване на строителните работи. 

- Отклонения от представения линеен график за изпълнение. 

- Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от Изпълнителя 

причини. 

o Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 

останалите участници в строителния процес. 

o Трудности при изпълнението и завършване на строителството, 

продиктувани от непълноти и / или неточности в инвестиционния проект. 

o Други рискове, идентифицирани от страна на Изпълнителя: 

- Промени в законодателството на България или на ЕС, промени във 

връзка с наблюдението и отчитането на дейността по договора 

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 

плащанията по договора от Страна на Възложителя 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от 

констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на 

дейност. 

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 

жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното 

население 

5. Мерки за предотвратяване на настъпването на рисковете и дейности по 

отстраняването на последиците от настъпването им. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице 

окрупняване на няколко места на цели групи строителни работи в една позиция. В 

линейния график участникът по своя преценка е декомпозирал видове строителни работи 
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от КС за обособената позиция по клонове – общо 23. При посоченото декомпозиране на 

клонове обаче участникът е обединил следните видове работи по позиции от КС: 26-48, 

55-57, 68, 69, 71, 73-76 от КС, като е визуализирал изпълнението им в обобщени позиции 

от представения линеен график, както следва: доставка на фасонни части; доставка и 

монтаж на спирателна арматура, хидранти, включително гърнета и указателни табели, 

въздушници, регулатори. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.2 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение 

на поръчката, следва да представи Линеен график за изпълнение на поръчката, в който да 

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

количествената сметка /КС/ за обособената позиция - времетраенето, технологичната 

последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи. В 

резултат на допуснатото несъответствие в линейния график комисията не би могла да 

извърши проверка на видове работи по КС за съответствие с технологичните норми, 

касаещи процеси и правилна последователност на изпълнение. Възложителят в забележка 

към т.3 от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, изрично е дал дефиниция на понятието  

„съществени несъответствия и/или непълноти“, а именно – 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, като изрично е 

указал, че при установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 

предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от 

участника график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички 

видове работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали 

са налице несъответствия и/или пропуски между предложения график и приложените 

диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 
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предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всички рискове, 

идентифицирани от Възложителя, с посочване на формите на тяхното проявление, 

степента на въздействие, вероятността от възникване, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, мерки за въздействие върху изпълненето на 

договора при възникване на риска и мерки за преодоляване на последиците при 

настъпване на риска, но липсва каквото и да било посочване на мерки/дейности за 

мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и на дейности за 

контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство 

обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 

от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й 

оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на 

риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да 

съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки, като 

комисията единствено да прецени при оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

14. 

 

„ПРИМАСТРОЙ БС”ДЗЗД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Копия на декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, 

сертификати и др. документация за предложените материали. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграми на механизацията. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
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І. Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси: 

- Общи положения. 

- Описание на обекта: 

o Съществуващо положение. 

o Предмет на обществената поръчка. 

o Технологично решение на водопровода. 

- Описание на видовете работи. предмет на договора: 

o Тръби: 

 Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

 Монтаж. 

 Начин на изпълнение. 

o Арматура  и съоръжения на водопровода: 

 Спирателни кранове. 

 Въздушници. 

 Сградни водопроводни отклонения. 

 Противопожарни хидранти. 

 Опорни блокове. 

o Основни изисквания по време на строителството: 

 Изпитване на водопровода. 

 Промивка и дезинфекция. 

 Временна организация и безопасност на движението (ВОБД). 

- Методология и организация на изпълнението, в т.ч. организационен план и строителен 

ситуационен план: 

 - Организационна структура за изпълнение на поръчката. 

 - Отговорности: 

o Ръководител обект. 

o Технически ръководител на обекта. 

o Отговорник за контрола по качеството, отговорник за предотвратяване 

на инциденти и координатор по безопасност на труда. 

- Организационен план за изпълнение на СМР: 

- Етапи за изпълнение на СМР – идентифициране на 12 етапа. 

- Строителен ситуационен план. 

- Временна организация на движението по време на строителството. 

- Срок за изпълнение. 

- Норма време. 

- Трудоемкост. 

- Брой работници. 

- Предимствата на приетия метод. 

- Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности. 

- Необходими брой работници, брой механизация   и брой дни за изпълнение на тделните 

видове СМР. 

- Етапи на изпълнение: 

 - Подготвителни работи: 

o Мобилизация на ресурсите и изпълнение на временното строителство -

осигуряване на бази. офиси, подстъпи и др.. 

o Отлагане върху терена. 

o Подземни инфраструктури. 

o Подготовка на временната организация на движението, която ше се създаде по 

време на изпълнението на обекта - знаци, заграждения, осветление, указателни 

табели и други подобни. 

- Строителни работи: 

o Изпълнението на трасето на   водопроводна мрежа ще става на работни 

участъци. 

o Транспорт, товарене, разтоварване и преместване. 

o Складиране. 
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o Монтаж. 

o Изпитване на тръбите. 

- Съоръжения към водопроводната мрежа: 

o Сградни водопроводни отклонения. 

o Укрепване (опорни бетонови блокчета). 

o Приемане и въвеждане на обекта в експлоатация: 

- Последователност и взаимообвързаност по време на изпълнение на 

водопроводна мрежа. 

o Мобилизация на ресурсите. 

o Подготвителни работи. 

o Доставка на основните материали. 

o Същинско строителство. 

o Подземни инфраструктури. 

o Временно прекъсване на водоснабдяването: 

- Възстановяване на пътни участъци засегнати от строителството. 

o Възстановяване на участъци с трайна настилка. 

o Възстановяване на участъци без настилка. 

o Временна организация на движението. 

o Въвеждане на обекта  в  експлоатация. 

o Работа съгласно линейния календарен график. 

o Разваляне на съществуващи настилки. 

o Земни работи. 

o Изкопни работи. 

o Пясъчна основа. 

o Отводняване на изкопа от подпочвени води. 

o Обратна засипка. 

o Материали за обратна засипка. 

o Проби за уплътняване: 

- Монтажни работи. 

o Челна заварка  -   схема на различните фази. 

o Заваряване посредством муфа. 

o Демонтиращи се свръзки. 

o Свръзки и специални части. 

o Специални части. 

o Закотвяне на специалните части: 

- Товаро-разтоварни работи. 

- Работа с машини. 

- Работа с електрически ток. 

- Работа с електрически машини. 

- Водопроводна мрежа: 

 - Материали - общи изисквания. 

 - Задължителна трайна маркировка на тръбите. 

 - Задължителна трайна маркировка върху присъединителните части. 

 - Уличен водопровод- тръби РЕHD - РЕ 100. 

 - Условия за използване на тръби от РЕНD - РЕ 100. 

 -  Транспортиране. 

 - Товарене, разтоварване. 

 - Полагане на тръбите. 

 - Пресичане на новопроектираните водопроводи със съществуващи подземни 

проводи и съоръжения. 

- Съоръжения към водопроводната мрежа. 

 - Сградни водопроводни отклонения. 

 - Укрепване (опорни бетонови блокчета). 

 - Фитинги. 

- Съединения: 
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 - Челна заварка. 

 - Електрозаваряеми съединения. 

 - Съединение чрез механично свързване. 

 - Съединения чрез фланци. 

- Арматури към водопроводната мрежа: 

 - Спирателни кранове (СК). 

 - Пожарни хидранти. 

 - Контролни (регулиращи) вентили. 

 - Универсални фланшови адаптори. 

 - Болтове, гайки, шайби, шпилки. 

 - Водовземни скоби – резбови. 

 - Тротоарни спирателни кранове (ТСК) за сградни водопроводни отклонения. 

 - Освободени фланци за НDРЕ - РЕ 100 фланшови накрайници. 

 - Свободни фланци. 

 - Изпитване на водопроводите. 

 - Дезинфекция на водопровода. 

- Организация на строителната площадка последователност и координация на звената: 

 - Човешки ресурси, които ще бъдат използвани за изпълнение предмета на 

поръчката: 

 - Технически ръководител. 

 - Ръководител на обекта. 

 - Бригадир. 

 - Ръководител на механизация и транспорт. 

 - Отговорници по контрола на качеството. Отговорници по безопасността и 

охрана на труда и Отговорници по опазване на околната среда. 

 - Координатор по безопасност и здраве. 

 - Изпълнител. 

 - Технически ръководител. 

 - Бригадир на производствено звено (бригада). 

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

обекта: 

 - Технически ръководител. 

 - Работниците на обекта. 

- Описание на  предвижданите за влагане материали. 

- Мерки и начини за осигуряване на качество по време   на изпълнение на договора за 

строителство. описание на контрола на качеството: 

- Контрол на качеството: 

 - Входящ контрол. 

 - Контрол по време на изпълнение на работите. 

 - Контрол от възложителя. 

 - Контролни тестове. 

 - Отговорни лица за упражняване контрола на качеството. 

- План за качеството на проекта: 

 - Управление на документите. 

 - Управление на записите. 

 - Отговорност на ръководството. 

 - Ангажимент на ръководството. 

- Политика по качеството: 

 - Цели по качеството. 

 - Планиране на системата за управление на качеството. 

 - Отговорности, пълномощия и обмен на информация. 

 - Вътрешен обмен на информация. 

 - Преглед от ръководството. 

 - Отговорности и пълномощия на членовете на ръководството. 

 - Документация по осигуряване на качеството на проекта. 
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- Управление на риска: 

 - Времеви рискове: 

o Закъснение началото на започване на работите. 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

o Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на 

обекта. 

 - Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес. 

 - Неизпълнение на   договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а именно: 

участникът по своя преценка е декомпозирал видове строителни работи от КС по 

клонове, но в никой клон не е описано и визуализирано изпълнението на следните 

строителни работи от КС: Позиция № 22 от КС - Улични РШ за кръгли канали отвор 

60см от сглобяеми стомбетонни елементи с дълб.; Позиция № 55 от КС – Доставка на 

стоманено коляно Dn=80mm,Pn=10atm; Позиция № 68 от КС - Доставка тройник 

стоманен Dn=80mm., Pn=10atm; Позиция № 69 от КС - Доставка коляно стоманено 

Dn=80mm.,Pn=10atm 90*. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.2 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение 

на поръчката, следва да представи Линеен график за изпълнение на поръчката, в който да 

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

количествената сметка /КС/ за обособената позиция - времетраенето, технологичната 

последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи. В 

резултат на допуснатото несъответствие в линейния график комисията не би могла да 

извърши проверка на видове работи по КС за съответствие с технологичните норми, 

касаещи процеси и правилна последователност на изпълнение. Възложителят в забележка 

към т.3 от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, изрично е дал дефиниция на понятието  

„съществени несъответствия и/или непълноти“, а именно – 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, като изрично е 

указал, че при установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 

предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от 

участника график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички 

видове работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали 
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са налице несъответствия и/или пропуски между предложения график и приложените 

диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всички рискове, 

идентифицирани от Възложителя, с посочване на формите на тяхното проявление, 

степента на въздействие, вероятността от възникване, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване/отстраняване на 

последиците при настъпване на риска, но липсва каквото и да било посочване на 

мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и на 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за 

управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време 

на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 
 

 

15. 

 

 „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ”ДЗЗД 

 

 Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 
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A. офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Приложение към линеен график, отразяващо по КС количество труд общо, работници в 

бригада, брой бригади, човекодни, брой работници, брой работни дни, визуализация на 

механизацията. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията и график на механизацията. 

Описание на предвижданите за влагане материали с приложени копия на сертификати за 

съответствие, декларации за съответствие и сертификати за производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

I. Организация и изпълнение на строителните работи- дейности и ресурси: 

1. Организация и подход на изпълнение на поръчката: 

1.1.  Организационен план. 

1.2. Класифициране на опасностите. 

1.3. Инструкции за безопасна работа. 

1.4. Изисквания към отделни дейности и действия на работещите на местата  на 

строителната площадка със специфични рискове. 

1.5. Доставки на материали, места за складиране на строителни продукти, временни 

работилници и контейнери за отпадъци. 

1.6. Мерки за опазване на околната среда. 

1.7. Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: 

- Земни работи. 

- Пожарна безопасност. 

- Мероприятия за осигуряване на безопасно движение по време на изпълнение на 

строително-монтажните работи. 

1.8. Подробно изложение на мотивите относно предложената последователност на 

изпълнението на отделните видове СМР.   

2. Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката: 

2.1. Първи етап: подготовка на площадката. 

2.2. Втори етап – изпълнение на видовете СМР. 

2.3. Трети етап – предаване строежа. 

3. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

3.1. Описание на видовете СМР: 

3.1.1. Съществуващо положение. 

3.1.2.Проектно решение. 

3.2. Технологични инструкции за основни видове СМР: 

- Временната организация на движение. 

- Изкопи: 

o Изкопи в земни почви. 

o Укрепителни работи. 

o Изкопи в скални почви. 

o Последователност на извършване на изкопите в скални почви. 

- Транспортиране, товарене, разтоварване и преместване на тръбите. 

- Полагане на водопровод: 

o Арматури по водопроводната мрежа: 

 Спирателни кранове. 
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 Противопожарни хидранти. 

 Опорни блокчета в хоризонтални чупки, тройници и затапвания. 

 Въздушници. 

 Преминаване под на р.Арда. 

 Сградни водопроводни отклонения. 

o Изграждане на ВиК мрежи с тръби от полиетилен висока плътност   /ПЕВП/: 

 Условия за използване на тръби от ПЕВП. 

 Приемане на материалите от ПЕВП. 

 Съединения: 

 Съединения чрез заварка: 

o Челна заварка. 

o Електрозаваряеми съединения. 

o Съединения посредством механично притискане. 

o Съединение посредством фланци. 

 Полагане на тръбите: 

o Дълбочина на полагане. 

o Изкоп. 

o Монтиране на тръбопровода. 

 Изпитания: 

o Направа на водна проба. 

o Изпитателно налягане. 

o Предварителна едночасова проба. 

o Дванадесет часова проба. 

o Дезинфекция на водопроводите. 

 Засипване на изкопа 

 Възстановяване на настилки: 

o Възстановяване на настилки от базалтови плочи. 

o Възстановяване на асфалтови настилки. 

o Направа на основа от трошен камък. 

o Направа на асфалтобетоново покритие. 

4. Техническа и ресурсна  обезпеченост, в т.ч и механизацията, която ще се използва при 

различните дейности и  човешки ресурс, необходим за изпълнението на обекта: 

4.1. Работна програма- последователност на изпълнение: 

o Мобилизация на строителната площадка - подготвителни работи, временно 

строителство. 

o Доставка на материали. 

o Строително - монтажни дейности. 

o Демобилизация на строителната площадка. 

4.2. Обяснителна записка към диаграма на работната ръка. 

5. Описание на разпределението на задачите и отговорностите. Координация с 

останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни: 

o Техническият ръководител. 

o Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа. 

o Оператори: 

- Ликвидиране на пожари и/или аварии. 

- Места със специфични рискове и изисквания по БЗ. 

- Списък на индивидуални предпазни средства. 

II. Линеен график за изпълнение на поръчката - Обяснителна записка към линеен 

календарен график за изпълнение на поръчката. 

III. Описание на предвижданите за влагане материали. 

IV. Описание на мерките и начините за осигуряване на качеството по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението: 

- Организация на контрола на качеството. 
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- Мерки и изисквания за осигуряване на качеството при закупване на стоки, материали и 

услуги. 

- Мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР. 

V.Стратегия за управление на риска: 

- Идентификация на рисковете за качественото и навременно изпълнение и мерки за 

тяхното предоставяне и преодоляване. 

- Идентифициране на рисковете. 

- Качествен и количествен анализ на риска. 

- Управление на риска. 

- Наблюдение и контрол. 

- Елементи на риска. 

1. Времеви рискове - забава при започването на строителните работи, отклонения от 

представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за изпълнениепо 

независещи от изпълнителя причини. 

2. Липса/ недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес- от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.. 

3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект.  

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция: от една страна е 

налице окрупняване на цели групи строителни работи от КС в една позиция от линейния 

график; от друга страна в линейния график не е описано и визуализирано изпълнението 

на всички видове строителни работи съгласно КС. Видовете строителни работи съгласно 

КС са определени в 82 позиции, като от една страна същите в линейния график на 

участника са обединени общо само в 10 позиции, а от друга страна са налице редица 

строителни работи съгласно Количествената сметка, чието изпълнение въобще не е 

описано и визуализирано в линейния график на участника – напр.: Позиция № 12 от КС - 

Извозване скална маса със самосвал до 15км; Позиция № 18 от КС - Направа опорни 

блокове в края на тръбата и под спирателни кранове; Позиция № 19 от КС - Направа 

опорни блокове на хоризонтални чупки; Позиция № 70 от КС - Почистване на ац тръба 

до ф200 в изкоп м2. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.2 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение 

на поръчката, следва да представи Линеен график за изпълнение на поръчката, в който да 

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

количествената сметка /КС/ за обособената позиция - времетраенето, технологичната 

последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи. В 

резултат на допуснатото несъответствие в линейния график комисията не би могла да 

извърши проверка на видове работи по КС за съответствие с технологичните норми, 

касаещи процеси и правилна последователност на изпълнение. Възложителят в забележка 

към т.3 от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, изрично е дал дефиниция на понятието  

„съществени несъответствия и/или непълноти“, а именно – несъответствия и/или 

непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията 

на възложителя, посочени в изискванията към участниците 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, като изрично е 

указал, че при установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 

предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 
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Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от 

участника график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички 

видове работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали 

са налице несъответствия и/или пропуски между предложения график и приложените 

диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 

Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска се съдържа наименованието на всеки риск, 

идентифициран от Възложителя, с посочване на формите на проявление, степента на 

въздействие, сферата на влияние, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 

мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, но липсва каквото и да 

било посочване на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на 

изпълнението на договора и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и 

че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 
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несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг 

на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено да прецени при 

оценката си тяхната ефикасност и ефективност. 
 

 

16. 

 

„ЗАЕЧКИ”ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката.  

Диаграма на работната ръка. 

Ресурсен график на необходимата механизация.  

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси: 

1.1. Етапи на изпълнение на поръчката: 

- Мобилизация и демобилизация. 

- Последователност на изпълнение на строителните процеси. 

1.2. Описание на видовете СМР: 

- Подготвителни и заключителни дейности: 

o Възстановяване на геодезическите знаци. 

- Земни  работи: 

o Условия за започване на земните работи и обратна засипка. 

o Контрол върху изпълнението на изкопи. 

o Изрязване и разкъртване на настилките. 

o Изкопни работи. 

o Укрепване на изкопа. 

- Изграждане на водопровод: 

o Монтаж на тръби. 

o Изпитване. 

o Промивка и дезинфекция на водопровод. 

o Изграждане на шахти. 

- Изпълнение на обратен насип и възстановяване на пътни настилки: 

o Засипване. 

o Възстановяване на уличните настилки. 

o Възстановяване на бордюрите и тротоарната настилка. 

- Завършване и почистване на строителната площадка. 

1.3. Организация на строителните процеси. 

2. Линеен график за изпълнение на поръчката: 

 Диаграма на работната ръка. 

 Ресурсен график на необходимата механизация . 
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3. Описание на предвижданите за влагане материали: 

 Копия на сертификати и/или декларации за съответствие. 

4. Описание на мерките и начините за осигуряване на качеството по време на 

изпълнение на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се изпълнява по време на изпълнението: 

4.1. Йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта: 

- Главен ръководител на обект. 

- Геодезист. 

- Технически ръководител. 

- Ръководител на специализирано звено (Бригадир). 

4.2. Координация между участниците в проекта: 

- Координация между Възложител и Строител. 

- Координация между Авторски надзор и Строител. 

- Периодични оперативни срещи на Главния ръководител на обект и Техническия 

ръководител. 

- Ежедневни „оперативки” за срочно решаване на текущи задачи. 

4.3. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на 

дейностите при изпълнение на поръчката: 

- По отношение на материалите. 

- По отношение на изпълнението на строителните процеси. 

4.4. План за управление на качеството за изпълнение на поръчката с дефинирани 

отговорности: 

- Подготвителен период. 

- Изпълнение на поръчката. 

- Заключителен период. 

4.5. Организационен план: 

5. Стратегия за управление на риска: 

5.1. Времеви рискове: 

- Забава при започването на строителните работи. 

- Отклонения от представения график за изпълнение. 

- Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини. 

5.2. Липса/недостатъчна съдействие, координация и сътрудничество и получаване на 

информация от останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и други. 

5.3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект. 

6. Разгледани от Изпълнителя допълнителни рискови фактори, влияние и мерки за 

предотвратяване и преодоляване на риска. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е анализирал вероятността от възникване и степента 

на влияние на рисковете и не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск 

по време на изпълнението на договора и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.5 на 

раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение 

на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: да 

анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 
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определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. Действително, в представената 

Стратегия за управление на риска участникът е посочил всеки риск, идентифициран от 

Възложителя, с описание на мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 

възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на риска, но не е анализирал вероятността 

от възникване и степента на влияние на рисковете и липсва каквото и да било посочване 

на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време на изпълнението на договора и 

на дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Посоченото 

обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от участника стратегия за 

управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време 

на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като комисията единствено да прецени при оценката си тяхната 

ефикасност и ефективност. 
 

 

17. 

 

„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО”ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график и диаграма на работната ръка – графично представяне. 

Взаимозависимост между СМР. Технологично време на изчакване. - графично 

представяне. 

Разпределение на механизацията  по видове - графично представяне. 

График на използваната механизация за СМР - графично представяне. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 
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на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси: 

- Описание на видовете СМР съгласно КС и проект. 

- Декомпозиране на отделни дейности/задачи. 

1.1. Начин на изпълнение на Обособена позици №1 Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с.Могилица – на територията 

на с.Могилица, община Смолян“: 

a) Мобилизация на обекта. 

б) Геодезическо обслужване. 

в)  Доставка на материали. 

г)  Изпълнение на СМР. 

д)  Изпитване, дезинфекция, изготвяне на екзекутивни чертежи и предаване на 

водопроводната мрежа. 

e) Демобилизация. 

- Описание на концепцията на програмата за изпълнение на поръчката: 

o Цели на предлагания подход за строителство. 

o Организационен модел: 

o Фаза подготовка за строителство. 

o Фаза изпълнение на  строителство. 

o Извършване на контрол. 

o Организационен план. 

1.2. Етапи на изпълнение: 

- Мотиви за избора на последователност на изпълнение. 

1.3. Последователност на предвижданите дейности: 

- Технологичната последователност за извършване на СМР. 

1.4. Технологии на извършване на дейностите: 

- Трасиране. Отлагане на терена. Разчистване на площадката. 

- Демонтажни работи. 

- Изкопни работи. 

- Опорни бетонни блокове. 

- Направа на шахти. 

- Доставка и монтаж на тръби, вкл.фасонни части. 

- Спирателни кранове. 

- Въздушници. 

- Противопожарни хидранти. 

- Водопроводни отклонения. 

- Временно отбиване на р.Арда от коритото посредством дига, направа обсадна тръба 

и дънен бетонов праг. 

- Изпитване на водоплътност. 

- Сигнална, детекторна(предпазна) лента. 

- Дезинфекция и промиване на водопровод. 

- Обратно засипване и уплътняване. 

- Възстановяване на настилки. 

- Оформяне на леглата на новите настилки. 

- Разрушена стара асфалтова настилка. 

- Тротоарна настилка. 

- Приемане и въвеждане в експлоатация. 

- Нормативни изисквания. 

1.5. Техническа обезпеченост, в това число механизацията, която ще се използва при 

различните дейности. 

1.6. Ресурсна обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за 

изпълнението на обекта. Описание на разпределението на задачите и отговорности. 

1.7. Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересованите 
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страни. 

1.8. Диаграма на работната ръка. 

1.9. Диаграма на механизацията. 

2. Линеен график за изпълнение на поръчката: 

- Времетраене на всички СМР. 

- Технологична последователност на всички СМР. 

- Взаимозависимост между отделните СМР; Технологично време за изчакване 

между отделните видове работи. 

3. Описание на предвижданите за влагане материали. 

4. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението: 

4.1. Използване на качествени материали. 

4.2. Използване на квалифициран  персонал. 

4.3. Спазване принципите на внедрения стандарт OHSAS 18001. 

4.4. Използване на качествено техническо оборудване.    

4.5. Високо качество на изпълнение. Внедрена система за управление на качеството. 

4.6. План за управление на качеството. 

4.7. Опазване на околната среда. 

4.8. Мероприятия за безопасност и здраве. 

4.9. Противопожарна защита: 

- Нормативни документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и 

пожарната охрана. 

5. Стратегия за управление на риска: 

І.  Принципи на Управлението на риска: 

Управлението на риска: 

- Идентифициране на рисковете. 

- Качествен и количествен анализ на риска. 

- Планиране на действия за преодоляване на риска. 

- Следене и контролиране на риска. 

ІІ. Основни рискове, дефинирани от Възложителя: 

-  Времеви рискове: 

 - Забава при започването на строителните работи. 

 - Отклонения от представения линеен график. 

- Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 

причини. 

- Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес - от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др. 

- Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.16-17 от раздел III.2.1. 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.16-8.17 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 Оферта по същество: 
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Г. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 90 /словом деветдесет/ 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. 

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа: 768 /словом седемстотин 

шестдесет и осем/ месецa. 
 

 

18. 

 

ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015” 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Схема за изпълнението на водопроводните клонове и участъци по екипи. 

Линеен график. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на строителната механизация по видове СМР и дейности. 

Диаграма на строителната механизация – разпределение по екипи. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие и сертификати за 

производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

І. Технологична последователност на строителните процеси – организация и 

изпълнение: 

- Кратко представяне на Участника. 

- Встъпителна фаза – общи и специфични цели на проекта. 

1. Описание на отделните етапи за изпълнение на обществената поръчка: 

1.1. І-ви ЕТАП от изпълнение на поръчката – подготвителни дейности за започване на 

обекта и мобилизация за периода на изпълнение на СМР: 

1.1.1. Методология за изпълнение на дейностите. 

1.1.2. Дейности по докладване, документиране, работни срещи и приемане на работата. 

1.1.3. Осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на договора. 

1.1.4. Организация на движението – ВОД. 

1.1.5. Мониторинг на строителните работи и окончателна проверка. 

1.1.6. Уточняване местоположението на подземните инфраструктури. 

1.2. ІІ-ри ЕТАП от изпълнение на поръчката – мерки по опазване на околната среда – 

организиране дейностите по събаряне, транспортиране, обезвреждане и 

оползотворяване на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на 

осъществяване на дейностите, в съответствие с изискванията на българското 

законодателство. 

- Мерки за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда 

по време на изпълнение на СМР на обекта: 

o  Разпръскване на материали и машини на строителната площадка. 

o  При изпълнение на изкопни работи в земни и скални почви. 

o  Нарушения в транспортния график и свързаните с тях неудобства. 
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o  Въздействие по отношение на шум и вибрации. 

o  Екологосъобразен избор на строителни материали. 

o  Почви, растителен свят, животински свят, ландшафт. 

- План за опазване и управление на околната среда. 

1.3. ІІІ-ти ЕТАП от изпълнение на поръчката - мерки, предвидени от Участника по 

осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд: 

- Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя. 

- Методика за изпълнение и контрола на плана за безопасност и здраве към проекта. 

- Отговорни лица при изпълнението на СМР от страна на Изпълнителя: 

o  Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

o  Технически ръководител. 

- Класифициране на рисковете при работа на обекта. 

- Мерки предприети превантивни за преодоляване на рискове и опасности 

- Действия на персонала на обекта при възникване на бедствия, аварии, пожар или 

злополука. 

1.4. ІV-ти ЕТАП от изпълнение на поръчката – Строително монтажни работи. 

1.5. V-ти ЕТАП от изпълнение на поръчката – Предаване на Възложителя. 

1.6. VІ-ти ЕТАП от изпълнение на поръчката – Организация на гаранционно 

обслужване. 

2. Описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 

сметка в съответствие с инвестиционния проект и тяхната последователност на 

изпълнение според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

СМР: 

2.1. Описание на видовете СМР, технология и обвързаност с техническия проект: 

- Арматури. 

- Сградни водопроводни отклонения (СВО). 

- Противопожарни хидранти. 

- Укрепване. 

- Ленти. 

- Тръби. 

- Доставка на материали. 

- Складиране. 

- Монтаж. 

- Изпитване на водопровода. 

- Промивка и дезинфекция. 

- Земни работи: 

Изисквания и спецификации. 

Материали. 

Вид на работата и изисквания. 

Изкопи в земни и скални почви. 

Насипни работи. 

- Възстановяване на асфалтовата настилка. 

2.2. Методи за изпълнение, последователност и описание на изпълнение на СМР, 

съобразена с правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи: 

- Методи за изпълнението на основните видове СМР от количествената сметка: 

 - Рязяне на асфалтобетонна настилка. 

 - Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка: 

o Разваляне на съществуваща асфалтова настилка. 

o Възстановяване на трошенокаменна настилка. 

o Полагане на асфалтова смеси за различни пластове с дебелина по 4 см и 

ширина за възстановяване на асфалтовата настилка. 

- Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер. 

- Извозване на строителни отпадаци със самосвал на 10 км. 
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- Изкопи земни почви. 

- Изкоп с багер (пневматичен чук) или контролируемо взривяване скални почви. 

- Натоварване земни почви на камион – ръчно. 

- Извозване на земна маса със самосвал до 15 км.; Извозване на скална маса до 15 

км. 

- Направа насипи. 

- Монтажни дейности. 

- Кофражни и бетонови работи. 

- Монтаж на настилки. 

- Описание на организацията и подхода на изпълнение на предвидените по проект  и 

количествена сметка видове СМР и обвързаност с линейния график. 

 - Работници. 

 - Механизация. 

2.2.1. Подготвителни дейности за изпълнение на СМР: 

2.2.2. Екип 1 – последователност на изпълнение на СМР. 

2.2.3. Екип 2 – последователност на изпълнение на СМР. 

2.2.4. Екип 3 – последователност на изпълнение на СМР. 

2.2.5. Екип 4 – последователност на изпълнение на СМР. 

2.2.6. Екип 5 – последователност на изпълнение на СМР. 

3.Организация и подход на изпълнение: 

3.1. Практическо описание на последователност и технологията на изпълнение на СМР. 

3.2. Доставка на материали – резултатна органиграма. 

3.3. Строително – монтажни работи – резултатна органиграма. 

3.4. Единични и комплексни изпитвания. 

3.5. Демонтажни работи. 

3.6. Изготвяне на екзекутивна документация. 

3.7. Кадастрално заснемане на обекта и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от 

ЗКИР от Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

3.8. Приемане на обекта и получаване на разрешение за ползване. 

3.9. План за управление на човешките ресурси: 

3.9.1. Процедура на управлението на необходимите човешки ресурси, които ще се 

използват за изпълнение на дейностите: 

- Организация. 

- Разпределение на отговорностите на членовете на Ръководния инженерно-

техническия екип: 

 - Главен ръководител на обекта. 

 - Технически ръководител. 

 - Геодезист. 

 - Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 - Експерт контрол на качеството. 

3.9.2. Мерки и начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора 

за строителство: 

- Контрол на документа. 

- Контрол на записа. 

- Комуникация. 

- Контрол на качеството. 

- Мониторинг, докладване и преглед на напредъка. 

3.10. План за управление на необходимите материални ресурси: 

3.10.1. План за доставка на материали по видове, количества и време и съчетаване 

жизнения цикъл на всяка от доставките като елемент на линейните графици за 

изпълнение на строителните дейности на обекта. 

3.10.2. Контрол на качеството на изпълнение на поръчката.  Описание на процедурата 

за проследимост на качеството на вложените материали през целия период на 

изпълнение на строителните дейности: 

- Входящ контрол на материалите: 
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 - Приемане: 

o Чек-Лист за приемане на СМС/услуги и входящ контрол на СМС без 

лабораторен контрол. 

- Методи на изпитване и контрол на земни и насипни работи и материали: 

 - Контрол на материалите при насипни работи. 

3.10.2. Описание на документите, с които ще се доказват качествените 

характеристики на доставяните първични и / или вторични строителни материали по 

количествена сметка, както и периодичността на тяхното издаване и предоставяне на 

Възложителя: 

- Списък на строителните материали съгласно количествена сметка необходими за 

изпълнението на поръчката и документи доказващи качествените им характеристики 

- Основни критерии за оценка на доставчици. 

3.11. Необходима строителна механизация и съоръжения за изпълнение на предмета на 

поръчката: 

- Допълнителни ресурси, необходими при изпълнението на дейностите. 

ІІ. Стратегия за управление на риска: 

1. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката: 

1.1. Дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора: 

1.1.1. Времеви рискове: 

о      Забава при започване на строителните работи; 

о     Отклонения от представения линеен график за изпълнение; 

о    Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 

1.1.2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване 

на информация от страна на останалите участници в строителния процес – 

от страна на възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.. 

1.1.3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството, 

продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

2. Други ефективни и ефикасни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнение на договора. 

3. Управление на риска в дружеството на Участника – ефективни и ефикасни 

мерки за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

3.1. Екип за управление на риска. 

3.2. Методика за качествен анализ на риска. 

3.3. Оценка на значимостта на рисковете. 

3.4. Допускания и рискове за успешно изпълнение. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице 

окрупняване на няколко места на цели групи строителни работи от КС в една позиция от 

линейния график. Налице е обединяване по отношение на видовете строителни работи в 

следните части: Позиция № 3 от Линейния график: ЗЕМНИ РАБОТИ: Разваляне на 

асфалтова настилка (т.г. Мазут), дебелина 20см; Натоварване на строителни отпадъци на 

транспорт с багер; Извозване на строителни; отпадъци със самосвал на 10км; Изкоп с 

багер зем почви при 2 ут.у-вия на транспорт; Изкоп с ширина 0.60-1.20 м неукрепен с 

дълбочина 0-2 м -земни почви; Изкоп с ширина 0.60-1.20 м укрепен с дълбочина 2.00-

4.00 м - земни почви; Изкоп ями сечение 5-10.0 м2,ръчно с дълбочина 2-4.0 м - земни 

почви; Изкоп с багер (с пневматичен чук)или контролируемо взривяване скални почви 

hat; Натоварване земни почви на камион - ръчно; Извозване на земна маса със самосвал 

до 15км; Извозване скална маса със самосвал до 15км; Плътно укрепване и разкрепване 

изкопи; Направа пешеходни мостчета; Направа охранителна ограда с PVC лента; Желязо 

бетонно стълбче 2.90 м за верт.маркировка; Обикновени знаци за вертикална маркировка 
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сечение 10/10 - обединени позиции – 2-13, 63-66 от КС. Позиция № 4 от Линейния 

график: Подложки от пясък под тръбопроводи; Направа на водопроводни шахти с 

размери в план 1,50/1,50 дом. и дълбочина до 2,5м - обединени позиции – 14 и 77 от КС; 

Позиция № 5 от Линейния график: ДОСТАВКИ НА МАТЕРИЛИ: тръби певп ф90х5.4мм. 

рп=10atm.; тръби певп ф63х3,8мм. Pn=10atm.; тръби певп ф32,рп=10atm.; тройник 

заваряем певп ф90, рп=10atm.; тройник заваряем певп ф>63, pn=10atm.; тройник 

намалител заваряем певп ф90/63mm., pn=10atm.; намалител заваряем певп ф90/63, 

pn=10atm.; заваряемо коляно певп ф90, pn=10atm. 90*; заваряемо коляно певп ф>63, 

pn=10atm. 90*; заваряемо коляно певп ф32, pn=10atm. 90*; заваряемо коляно/дъга/ певп 

ф90, pn=10atm. 45*; заваряемо коляно/дъга/ певп ф63, pn=10atm. 45*; заваряем фланшов 

накрайник за певп до ф90, pn=10atm.; заваряем фланшов накрайник за певп до ф63, 

рп=10а1т; свободен фланец за певп до ф90, рп=10аtm.; свободен фланец за певп до ф63, 

рп=10atm.; на водовземна скоба за тръби за певп усилена ф90мм.х1"; на водовземна скоба 

за тръби за певп усилена ф90мм.х3/4"; на водовземна скоба за тръби за певп усилена 

ф63мм.х1"- обединени позиции – 23-41 от КС. Позиция № 6 от Линейния график: 

МОНТАЖНИ РАБОТИ: монтаж спирателен кран /шибър/ с рчк dn=80mm., pn=10atm; 

монтаж ск с рчк dn=80mm; монтаж пожарен кран в/у тръби dn=70/80mm; направа и 

укрепване гърне на пк; монтаж на указателни табели за пожарни хидранти; монтаж 

тротоар. кранове компл. с охр. гарнитура 2"; монтаж тротоар. кранове компл. с охр. 

гарнитура 1"; направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 

мм; направа механични връзки на певп фитинг 50-110мм.; направа на механични връзки 

на певп фитинг до ф40мм.; полагане на полиетиленови тръби на челна заварка в открити 

изкопи ф75-90 мм; полагане на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи 

ф50-63 мм; Полагане на полиетиленови тръби на челна заварка в открити канали до ф 40 

мм; на стоманено коляно dn=80mm, pn=10atm; на стоманен глух фланец dn=80mm, 

pn=10atm.; на стоманен глух фланец dn=50mm, pn=10atm.; Направа фланшова връзка 

dn=80mm; Монтаж на фланец към тръба /без стойността на тръбата/ до ф 88/95; тройник 

стоманен dn=80mm., pn=10atm; коляно стоманено dn=80mm., pn=10atm 90*; Почистване 

на ац тръба до ф200 в изкоп m2; монтаж на комбиниран автоматичен въздушник ф 1"; 

монтаж на муфа-намапител 63/32; монтаж автоматичен регулатор на налягане dn=100mm, 

pn=10atm; монтаж на спирателен кран ф 1"; монтаж на спирателен кран ф2"; монтаж на 

ск ф3/4"; Водочерпене с помпа до 3000 л/мин и вис. 20до32м; направа на СВО - 

обединени позиции – 42-58, 62, 67-76 от КС. Позиция № 8 от Линейния график: Направа 

опорни блокове в края на тръбата и под спирателни кранове ; Направа опорни блокове на 

хоризонтални чупки - обединени позиции – 18-19 от КС. Позиция № 9 от Линейния 

график: Обратно засипване с пясък около тръбата включително и транспорт; 

Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см ; и полагане на сигнална 

лента с вградена метална нишка; Обратно засипване ръчно изкопи с баластра с 

трамбоване – обединени позиции – 15-17 и 59 от КС. Позиция № 11 от Линейния график: 

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ДЪНО РЕКА Временно отбиване на р. Aрда от коритото 

посредством дига; Улични рш за кръгли канали отвор 60см от сглобяеми стомбетонни 

елементи с дълб.; и полагане бетон В15 ; Направа кофраж за бетонов дънен праг ; монтаж 

стоманена тръба за ВиК ф150; Водочерпене с помпа до 3000 л/мин и вис. 20до32м – 

обединени позиции – 22, 62, 78-81 от КС. Позиция № 12 от Линейния график: Рем-

настилка с базалтови плочи; Рем-бордюри от базалтови плочи - обединени позиции – 20 

и 21 от КС. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.2 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

участникът, като част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да 

представи Линеен график за изпълнение на поръчката, в който да са описани и 

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

сметка /КС/ за обособената позиция - времетраенето, технологичната последователност, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи. В резултат на 

допуснатото несъответствие в линейния график комисията не би могла да извърши 

проверка на видове работи по КС за съответствие с технологичните норми, касаещи 
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процеси и правилна последователност на изпълнение. Възложителят в забележка към т.3 

от утвърдената Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, изрично е дал дефиниция на понятието  „съществени 

несъответствия и/или непълноти“, а именно – 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, като изрично е 

указал, че при установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 

предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за 

извършване на правилното й оценяване в съответствие с утвърдената методика от 

възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по 

показател Техническо предложение за изпълнение (О3) предполага предложеният от 

участника график за изпълнение на поръчката да отразява времетраенето на всички 

видове работи по количествената сметка за обособената позиция, тяхната технологичната 

последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи, като комисията единствено следва да извърши проверка дали 

са налице несъответствия и/или пропуски между предложения график и приложените 

диаграми на строителната механизация и на работната ръка. 
 

 

19. 

 

„ДЮЛГЕР”ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие, декларации за 

експлоатационни показатели,  и сертификати за производствен контрол. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

І. Организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси: 

- Описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите по  поръчката. 

- Организация на изпълнението: 

1. Предмет. 

2. Основни изисквания по време на строителството: 

- Организация на ресурсите: 

А) Избор на механизация. 

Б)  Човешки ресурси: 

- Описание на разпределението на задачите и отговорностите: 
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 - Комуникация и координация на участниците в строителния процес и 

заинтересовани страни. 

 - Описание на отговорности и основни задачи на изпълнителския състав: 

o Изкопчия. 

o ВИК – монтажник. 

o Работник бетонови работи. 

o Работник облицовка и настилки. 

o Пътен работник. 

o Общи работници. 

- Описание на видовете строително-монтажни работи: 

 1.Съществуващо положение. 

 2. Технологично решение. 

 3. Видове СМР и други дейности по обособената позиция: 

А) Основни дейности: 

o Изкопи. 

o Полагане на тръби. 

o Арматури и съоръжения на водопровода: 

o Спирателни кранове. 

o Въздушници. 

o Сградни водопроводни отклонения. 

o Противопожарни хидранти. 

o Опорни блокове. 

o Изпитване на водопровода. 

o Промивка и дезинфекция. 

o Обратно засипване. 

o Възстановяване на настилките. 

Б) Съпътстващи строителството дейности: 

1. Доставка, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

2. Временна организация и безопасност на движението (ВОБД). 

3. Опазване на околната среда. 

4. Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност. 

5. Противопожарна защита. 

6. Контрол на материалите и технологията: 

o Входящ контрол. 

o Технологичен контрол. 

o Приемателен контрол. 

7. Изисквания за сигурност. 

ІІ. Технология и технологична последователност на  изпълнение на СМР: 

o Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, устройване на складовите 

площи. 

o Сигнализация, обезопасяване на раб.участък и въвеждане мерки по ВОБД. 

o Геодезическо замерване. 

o Оформяне на изкопи. 

o Полагане на тръбите по трасето. 

o Челна заварка. 

o Механични съединения посредством фланци. 

o Пресичания на р. Арда. 

o Кофражни и бетонови работи. 

o Спирателни кранове. 

o Въздушници и водопроводни шахти. 

o Сградни водопроводни отклонения. 

o Противопожарни хидранти. 

o Опорни блокове. 

o Изпитване и дезинфекция. 

o Промиване и дезинфекция. 
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o Засипка с пясък. 

o Поставяне на детекторна сигнална лента. 

o Възстановяване на настилките – асфалтови и тротоарни. 

o Асфалтови работи. 

ІІІ. Описание на предвижданите за влагане материали. 

ІV. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- Анализ  на дефинираните от възложителя рискове, форми на проявление, оценка 

на вероятността на възникване и степен на влияние върху изпълнение на 

дейностите по проекта в с.Могилица. 

- Методика. 

- Мерки, които следва да се вземат. 

- Идентифицирани рискове (зададени от възложителя): 

o Времеви рискове: 

-Забава при стартирането на строителните работи. 

-Отклонения от представения линеен график за изпълнение. 

-Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от Изпълнителя причини. 

o Липса/недостатъчно  съдействие координация, сътрудничество и  

получаване на  информация от страна на останалите  участници в 

строителния процес- от страна на Възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.  

o Трудности при изпълнението и завършването на строителството, 

продиктувани от непълноти и/или неточност в инвестиционния проект 

V. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението: 

- Контрол на процесите: 

o Контрол на влаганите материали и окомплектовки.   

o Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. 

o Контрол при   транспортирането на материалите и при доставките. 

o Контрол на ресурсите. 

o Контрол на работната среда. 

o Контрол на специалните процеси. 

o Контрол на идентификацията. 

o Контрол на документирането. 

o Контрол на качеството. 

o Качество на строителството: 

- Контрол на качеството на строителната продукция: 

o Входящ контрол. 

o Технологически. 

o Приемателен. 

- Технологически карти и проекти: 

o Календарен график. 

o Указания за технологията на СМР. 

o Мероприятия за безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

охрана. 

- Технологически карти: 

o Област на приложение. 

o Технология и организация на процеса. 

o Технологически схеми. 

o Организация на труда. 

o Материално-технически ресурси. 

o Технико-икономически показатели. 

o Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 

- Технологически комплекти от машини, инструменти и инвентарни пособия. 

- Охрана на труда /ОТ/: 
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o Безопасност на труда. 

o Хигиена на труда. 

o Противопожарна охрана. 

- Видове инструктаж на работниците. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.16-17 от раздел III.2.1. 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.16-8.17 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

Г. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 99 /словом деветдесет и девет/ 

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

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 

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

територията. 

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа: 288 /словом двеста 

осемдесет и осем/ месецa. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ  ПО УЛ. П. Р. 

СЛАВЕЙКОВ  ОТ О.Т. 2061-20М ДО О.Т. 43+10М И ПОДХОДИ ПРИ О.Т. 2418+19М И 

О.Т. 2350, В ГР. СМОЛЯН 

 
 

 

1. 

 

„ИСА 2000“ ЕООД  
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Заверени от участника копия на декларации за съответствие, сертификати за 

съответствие, декларации за експлоатационни показатели, сертификати за производствен 

контрол, ведно с приложенията към тях. 

Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

График на механизацията. 

График на работната ръка. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

В представената Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

Участникът е декларирал, че в подадената Оферта конфиденциален характер имат 
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следните части: техническото предложение за изпълнение на поръчката, поради 

съдържащи се в него технически и търговски тайни. 

При спазване разпоредбите на чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП и с оглед конфиденциалността на 

предложението на участника, описанието е направено въз основа изискуемото 

съдържание съгласно изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, 

като при убликуването на протокола не следва да се разкрива по същество съдържание на 

информацията с конфиденциален характер, както следва:  

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В линейния график не са описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички 

видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената позиция, а е налице 

окрупняване на няколко места на цели групи строителни работи от КС в една позиция от 
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линейния график. Налице е обединяване по отношение на видовете строителни работи в 

следнити части: Водопровод монтажна част – обединени позиции – 1-24, 27 от КС; Битов 

канал - Клон 1 / монтажна – обединени позиции – 1-4, 6 и 7 от КС; Битов канал - Клон 2 / 

монтажна – обединени позиции – 1-4, 6 и 7 от КС; Битов канал – Клон 3 / монтажна -  

обединени позиции – 1-6, 8 и 9 от КС; Битов канал - Клон 4 / монтажна – обединени 

позиции – 1-5, 7 и 8 от КС; Дъждовна канализация - Клон 1 / монтажна – обединени 

позиции – 1-10, 12 и 13 от КС; Дъждовна канализация - Клон 2 / монтажна - обединени 

позиции – 1-7, 9 и 10 от КС; Дъждовна канализация - Клон 3 / монтажна - обединени 

позиции – 1-7, 9 и 10 от КС; Дъждовна канализация - Клон 4 / монтажна - обединени 

позиции – 1-7, 9 и 10 от КС; Дъждовна канализация - Клон 5 / монтажна - обединени 

позиции – 1-7, 9 и 10 от КС; Водосток / монтажна - обединени позиции – 1-3, 5 и 6 от КС. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.8.17.2 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, участникът, като 

част от подхода и програмата си за изпълнение на поръчката, следва да представи Линеен 

график за изпълнение на поръчката, в който да са описани и визуализирани (в графичен 

или табличен вид) всички видове работи по количествената сметка /КС/ за обособената 

позиция - времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи. В резултат на допуснатото несъответствие в 

линейния график комисията не би могла да извърши проверка на видове работи по КС за 

съответствие с технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност на 

изпълнение. Възложителят в забележка към т.3 от утвърдената Методика за оценка на 

офертите, неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е дал 

дефиниция на понятието  „съществени несъответствия и/или непълноти“, а именно – 

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, като изрично е указал, че при установени съществени несъответствия и/или 

непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде 

предложена за отстраняване. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне 

на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността 

освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в 

съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите по показател Техническо предложение за 

изпълнение (О3) предполага предложеният от участника график за изпълнение на 

поръчката да отразява времетраенето на всички видове работи по количествената сметка 

за обособената позиция, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като комисията 

единствено следва да извърши проверка дали са налице несъответствия и/или пропуски 

между предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и на 

работната ръка. 
 

 

2. 

 

„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД  
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката –изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 
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Линеен график. 

Диаграма на механизацията. 

Заверени от участника копия на декларации за съответствие, сертификати за 

съответствие, сертификати за производствен контрол, ведно с приложенията към тях. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси: 

1.1. Етапи на изпълнение: 

1.1.1. Етап 1 „Откриване на строителната площадка“. 

1.1.2. Етап 2 „Изпълнение на временно строителство“. 

1.1.3. Етап 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи“. 

1.1.4. Етап 4 „Подготовка на строежа за приемане и подписване на констативен акт 

образец 15“. 

1.2. Начин на изпълнение на основните дейност за изпълнение на поръчката: 

1.2.1. Предварителни дейности. 

1.2.2. Описание на дейностите по полагане на водопровод. 

1.2.3. Описание на дейности по полагане на каналопровод. 

1.2.4. Изисквания за складиране и транспорт на тръби. 

1.2.5. Възстановителни работи. 

1.3. Последователност на изпълнение. 

1.4. Механизация, необходима за изпълнение на строителството на обекта. 

1.5. Работна ръка, необходима за изпълнение на строителството на обекта. 

2. Описание на предвижданите за влагане материали. 

3. Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще се упражнява по време на изпълнението: 

3.1. Отговорни лица за упражняване на контрола на качество на обекта. 

3.2. Документи, имащи отношение към системата за контрол на качеството. 

3.3. Документация по осигуряване на качеството на проекта. 

4. Стратегия за управление на риска: 

1. Времеви рискове: 

1.1. Закъснение началото на започване на работите. 

1.2. Отклонения от представения линеен график за изпълнение. 

1.3.     Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта. 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес: 

2.1 Промени в ръководния състав на Изпълнителя, Консултанта или Възложителя 

на обекта. 

2.2. Разминаване в изискванията на експлоатационните дружества и  проектни 

параметри водещи до изпълнение на допълнителни СМР. 

2.3. Конфликт между участниците в строителния процес. 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова 

помощ Управляващ орган на програмата, Бенефициентът по Програмата и 

Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните 

договори: 

3.1. Напрежение и конфликти между страните в проекта. 

3.2. Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации 

и инфраструктура. 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията 
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на Публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на Регионите» 

във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с 

бенефициента: 

4.1. Неизяснени форми/формати на отчетната документация. 

4.2. Промени в законодателството на България. 

4.3. Промени в законодателството на ЕС. 

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя: 

5.1. Неизпълнение на договорни задължения, касаещи срокове. 

5.2. Неизпълнение на договорни задължения, касаещи качеството. 

5.3. Забава на плащанията по договора от страна на Възложителя. 

5.4. Забавяне или отказ от подписване на необходимите актове по време на 

строителството. 

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност: 

6.1. Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации. 

6.2. Грешки при отлагане на координати или коти. 

6.3. Аварии на подземни комуникации. 

6.4. Риск от некачествено изпълнение на СМР, поради лоши климатични условия. 

6.5. Риск от некачествено изпълнение на СМР, поради влагане на строителни 

материали с ниско качество. 

7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население: 

7.1. Причиняване на имуществени щети на трети страни. 

7.2. Причиняване на екологични щети. 

7.3. Негативна реакция поради затруднен достъп на моторни превозни средства, 

пешеходци, трудноподвижни хора, екипите за спешна медицинска помощ, екипите за 

пожарна и аварийна безопасност. 

7.4. Преустановяване и смущаване на подаването на вода, електричество, 

телекомуникации. 

7.5. Високо ниво на шум и вибрации, продължителна работа и екологични щети. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът: не е анализирал следния дефиниран от възложителя 

риск, а именно - „Трудности при изпълнението и завършването на строителството, 

продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект”, за който риск 

не са посочени никакви форми на проявление, вероятност от възникване и степен на 

влияние, мерки за недопускане и мерки за преодоляване; не е предложил мерки/дейности 

за мониторинг на рискoвете по време на изпълнението на договора, както и дейности за 

контрол върху изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част 

от документацията за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и 

програмата си за изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление 

на риска, в която: да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на 

тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка 

форма на проявление да идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да 

бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и 

в рамките на предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е 
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идентифицирал следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на 

строителните работи, отклонения от представения линеен график за изпълнение, 

неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. 

Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  

информация от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.; 3. Трудности при 

изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект. Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената 

Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, изрично е указал, че участник, при който е налице липса в техническото 

предложение на съответна изискуема съставна част или при който е налице предложение, 

което не отговаря на техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В 

представената от участника Стратегия за управление на риска са анализирани следните 

дефинирани от възложителя рискове – „Времеви рискове“ и „Липса/недостатъчно 

съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на 

останалите участници в строителния процес“, както и други допълнителни и 

неидентифицирани от възложителя рискове – „Липса/недостатъчна координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта – предоставящия 

безвъзмездна финансова помощ управляващ орган на програмата, бенефициента по 

програмата и възложител на договорите за услуги и строителство, изпълнителите на 

отделните договори“, „Промени в законодателството на България или на ЕС, промени в 

изискванията на публичната инвестиционна програма „Разстеж и устойчиво развитие на 

регионите““ във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, 

сключен с бенефициента“, „Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава 

на плащанията по договора, от страна на възложителя“, „Трудности при изпълнението на 

проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено 

изпълнение на дейност“, „Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от 

протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното 

население“, за които участникът е посочил различни аспекти на проявление, вероятност 

от възникване, степен на въздействие, сфери на влияние, мерки за недопускането им и 

мерки за преодоляването им, но липсва каквото и да било описание и/или анализ с 

посочване на аспекти на проявление, вероятност от възникване, степен на въздействие, 

сфери на влияние, мерки за недопускането и мерки за преодоляването на следния 

идентифизиран от възложителя риск: „Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния 

проект”. Също така липсва предложение относно мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне 

на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността 

освен за допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в 

съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) 

предполага изготвената от участника стратегия за управление на риска да съдържа анализ 

на всички  дефинирани от възложителя рискове, в това число мярка/мерки за 

преодотвратяване на настъпването и/или мярка/мерки за минимизиране/елиминиране на 

последиците за всеки един от рисковете, както и предвидени мерки/дейности за 

мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора и дейности за контрол 

върху изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено следва да оцени 

дали са предвидени ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора, както и ефикасни и ефективни дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки.  
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3. 

 

„КРАСИН” ООД  

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката –изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

Заверени от участника копия на декларации за съответствие, сертификати за 

съответствие, декларации за експлоатационни показатели, сертификати за производствен 

контрол, ведно с приложенията към тях. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  

Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Обща информация: 

- Представяне на фирмата. 

- Описание на настоящото състояние на обекта, условията за изпълнение на 

строителството, които ще бъдат взети предвид. 

- Цел на поръчката. 

Организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси: 

Начин на изпълнение на обекта, етапите на изпълнение и последователността на 

предвижданите дейности: 

- Основни етапи на проекта. 

- Първи етап - подготвителен етап. 

- Втори етап - включващ следните основни видове и количества работи: 

доизграждане на уличния водопровод и улична разделна канализация за битово-

отпадъчни води и за дъждовни отпадъчни води. 

- Трети етап - предаване на обекта на възложителя. 

- Предложения за по-високо и качествено изпълнение на проекта – иновации. 

Изисквания към материалите и спецификация. 

Изисквания за сигурност. 

Защита на собствеността. 

Противопожарна защита. 

Временна организация и безопасност на движението (ВОБД). 

Описание на мерките за опазване на околната среда. 

Опазване на дърветата и зелените площи. 

- Изграждане на водопровод: 

o Монтаж. 

o Арматура и съоръжения на водопровода. 

o Спирателни кранове. 

o Въздушници. 

o Сградни водопроводни отклонения. 

o Противопожарни хидранти. 

o Опорни блокове. 

o Шахти по водопровода. 

o Изпитване на водопровода. 

o Промивка и дезинфекция. 

- Изисквания, с които е съобразен начина на изпълнение на водопровода. 
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- Изграждане на битова канализация. 

- Изисквания за начин на изпълнение на битовата канализация. 

- Изграждане на дъждовна канализация. 

- Корекция на съществуващ водосток. 

- Шахти по водопровода и ревизионни шахти. 

- Проби, изпитвания, съставяне на актове и протоколи. 

- Информационни табели. 

- Приемане на строителна площадка. 

Основни изисквания в процеса на СМР, които ще бъдат спазени: 

Основни етапи при изпълнение на предмета на поръчката. 

Описание на организацията на движението по време на изпълнението на обекта. 

Описание на видовете СМР и последователността  на предвидените дейности. 

Технология на извършване на дейностите. 

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР. 

Организационен план: 

- Организационен план на строителната площадка. 

- Организационен план за изпълнението на изкопните работи. 

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, 

включително за местата със специфични рискове. 

Cxема на временна организация и безопастност на движението по транспортни и 

евакуационни пътища, пешеходни пътеки и подходи към нея. 

Схема на местата на строителната площадка , на които има специфични рискове. 

Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване. 

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

различните дейности. 

Мерки за осигуряване на качеството на материалите. 

Ресурсна обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението на 

обекта, включително описание на разпределението на задачите и отговорностите. 

Отговорности и разпределение на задачи на ръководството. 

Методи и организация на текущия контрол. 

Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни. 

Отчитане на строителството, предаване и приемане на работа. 

Гаранционно обслужване. 

Линеен график. 

Диаграма на работната ръка.Диаграма на механизацията. 

Описание на предвижданите за влагане материали – в табличен вид. 

Заверени от участника копия на декларации за съответствие, сертификати за 

съответствие, декларации за експлоатационни показатели, сертификати за 

производствен контрол, ведно с приложенията към тях. 

- Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението 

на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се 

упражнява по време на изпълнението. 

- Методи и организация на текущия контрол. 

- Мерки за безопасност на обекта и сигурност. 

- Стратегия за управление на риска. 

Управление на дефинирани рискове: 

1. Времеви рискове: 

1.1. Забава при започване на строителните работи. 

1.2. Отклонения от представения линеен график за изпълнение. 

1.3. Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини. 

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес - от страна 

на възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др.. 

3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството,продиктувани 

от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 
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4. Промени в законодателството на България или на ЕС, промени в изискванията на 

предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда във връзка 

с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.  

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя. 

Модел за управление на риска при инвестиционни строителни проекти. 

Процес на управление на риска. 

Методика за качествен анализ на риска. 

Определяне на рисковете и категоризацията им. 

Оценка на значимостта на рисковете. 

Оценка на вероятността от настъпване на риска. 

Матрица на риска. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.16-17 от раздел III.2.1. 

от обявлението за обществената поръчка и т.8.16-8.17 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са 

редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

Г. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 98 /словом деветдесет и осем/ 

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

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 

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

територията. 

Гаранционни срокове на изпълненото строителство: 

Гаранционен срок на изпълнения водопровод: 768 /словом седемстотин шестдесет и 

осем / месецa. 

Гаранционен срок на изпълнената битова и дъждовна канализация: 768 /словом 

седемстотин шестдесет и осем / месецa. 
 

 

4. 

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД  
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката –изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Линеен график за изпълнение на поръчката с диаграма на работната ръка и диаграма на 

механизацията  на обекта. 

Заверени от участника копия на декларации за съответствие, сертификати за 

съответствие, декларации за експлоатационни показатели, сертификати за производствен 

контрол, ведно с приложенията към тях. 

 

Б. 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

Участникът не е представил Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки, следователно в представената Оферта няма части с конфиденциален характер.  
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Краткото описание на предложението е направено въз основа на същинското съдържание 

на предложението. 

Съдържание: 

ПОДХОД  И ПРОГРАМА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

І. Обща част. 

ІІ. Организация  и изпълнение  на строителните  работи: 

1. Строителство на клон 1– битова канализация, клон 1–дъждовна канализация, клон 2-

бит.канализация, клон 2–дъждовна канализация. 

2. Строителство на преливник, водосток/от Преливник до заустване в реката/, клон3–

битова канализация/от РШ11 до РШ3/ ; клон3–дъждовна канализация / от РШ3 до 

РШ1 на колектора- 64 м/ ; клон4–дъждовна канализация / от РШ7 до РШ4 на 

колектора- 81 м/; водопровод /100 м. 

3. Строителство на клон4–дъждовна канализация / от РШ4 до РШ1- 103м/ ; клон 4 –

битова  канализация / от РШ4 до РШ1 - 151 м/ ; клон5–дъждовна   / от РШ1 до РШ6 - 

144м/  ; водопровод / с дължина 275 м/. 

ІІІ. Описание на видовете работи: 

1. Полагане  на тръби: 

1.1. Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

1.2. Монтаж. 

1.3. Начин на изпълнение. 

2. Основни изисквания по време на строителството. 

3. Изпитване на водопровода  и канализацията. 

4. Промивка и дезинфекция. 

5. Временна организация и безопасност на движението (вобд). 

6. Описание на мерките за опазване на околната среда: 

- Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност. 

- Спецификация на материалите. 

- Изисквания за сигурност: 

1. Общо. 

2. Защита на собствеността. 

3. Противопожарна защита. 

4. Опазване на дърветата и зелените площи. 

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

1. Етап -  подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи. 

2. Етап - изпълнение на СМР. 

3. Етап завършване на строителството и издаване разрешение за ползване. 

4. Eтап на гаранционно поддържане на обекта. 

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. 

- Описание на видовете работи. 

o Доставка и полагане на вопроводни и канализационни тръби, фитинги  и 

арматура. 

o Рязане на асфалтова настилка. 

o Разваляне на асфалтова настилка. 

o Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка. 

o Възстановяване на трошенокаменна настилка. 

o Натоварване на строителни отпадъци от асф.настилка на самосвал. 

o Извозване на строителни отпадъци със самосвал на постоянно депо на 15 км. 

o Машинен изкоп на скална почва, откос с д-на до 2,0м. 

o Превоз на скална почва. 

o Уширения за ПХ, СК, ШИ, Въздушници. 

o Дооформяне на траншеен изкоп на скална почва, ръчно с ширина до 1,20м и Н 

до 2,00 м. 

o Извозване на земни маси със самосвал на 15 км. 

o Разриване на депо с булдозер. 

o Натоварване на камион, превоз на 15км и разтоварване з.м. от ръчен изкоп. 
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o Кофраж и бетон за опорни блокове и  шахти. 

- Материали – описание, включващо: - Продукт /материал по КС; Предложение на 

участника с описание на спецификациите; Производител/    доставчик; Описание на 

приложени сертификати и декларации за съответствие. 

- Персонал. 

- Оборудване. 

- Описание на мерките и начините за осигуряване на качество по време на 

строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява 

по време на изпълнението на обекта: 

1. Област на приложение. 

2. Позовавания. 

3. Термини, определения, съкращения и означения. 

4. Общи положения. 

5. Дейности, отговорности и пълномощия - матрица за дейности, отговорности и 

пълномощия. 

6. Последователност при прилагане на процедурата: 

- Изграждане и поддръжка на ВиК мрежи. 

- Област на приложение и общи положения. 

1. Планиране на дейността. 

2. Оперативно управление на изграждането на ВиК мрежи. 

3. Краен контрол. 

4. Присъединяване на водопроводни отклонения. 

Мерки  и изисквания за осигуряването на безопасност и здраве при извършването на 

СМР: 

- Общи положения. 

- Изкопи. 

- Работа с машини. 

- Бетонови работи. 

- Противопожарна охрана и мерки  при авариини ситуации и злополуки. 

- Нормативна уредба. 

Стратегия за управление на риска: 

- Времеви рискове: 

o Закъснение на началото на започване на работите. 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

o Риск от закъснение за окончателно приключваме и предаване на обекта. 

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес. 

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта, Възложител на договорите за услуги и 

строителство, Изпълнителите на отделните договори. 

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя. 

- Трудности   при   изпълнението   на   проекта, продиктувани   от   непълноти и /или 

неточности в проектната документация. 

- Трудности   при   изпълнението   на   проекта, продиктувани от  протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на  местното население. 

 

В. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице несъответствия с 

предварително обявените условия на възложителя. 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за 

управление на риска, неразделна част от Подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени 

в т.8.17.5 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
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участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията 

за обществената поръчка, участникът, като част от подхода и програмата си за 

изпълнение на поръчката, следва да представи Стратегия за управление на риска, в която: 

да анализира дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да 

идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в 

определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на 

предложената от участника цена; да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят изрично е идентифицирал 

следните рискове: 1. Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, 

отклонения от представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за 

изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 2. Липса/недостатъчно съдействие, 

координация, сътрудничество и получаване на  информация от страна на останалите 

участници в строителния процес – от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др.; 3. Трудности при изпълнението и завършването на 

строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Възложителят в забележка към т.4 от утвърдената Методика за оценка на офертите, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. В представената от участника 

Стратегия за управление на риска са налице описания на форми на проявление с 

вероятност, въздействие, сфери на влияние, превантивни и корективни мерки, в това 

число мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за въздействие, мерки за 

преодоляване на последиците по отношение както на идентифицираните от възложителя 

рискове, така и на допълнителни идентифицирани от участника рискове, но липсва 

каквото и да било посочване и на мерки/дейности за мониторинг на рисковете по време 

на изпълнението на договора, и на дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и 

че не е изпълнил задължението по чл.54, ал.1 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността освен за 

допускане на офертата, така и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото утвърдената от възложителя методика 

за оценка на офертите по показател Управление на риска (О4) предполага изготвената от 

участника стратегия за управление на риска да съдържа мерки/дейности за мониторинг 

на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки, като комисията единствено преценя при оценката 

си тяхната ефикасност и ефективност. 

 

2. След като и по двете обособени позиции беше извършена проверка на съответствието 

на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” с изискванията за 

възложителя преди да пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показателите Гаранционен 

срок на изпълнената водоснабдителна мрежа, респ. гаранционни срокове на изпълнените 

водопровод и битова и дъждовна канализация (О2), Техническо предложение за изпълнение (О3)  

и Управление на риска (О4) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на 

комплексна оценка на офертите, комисията пристъпи към проверка по всяка обособена позиция 

относно наличието на предложение с числово изражение на участник, което подлежи на 

оценяване и е с повече от 20 % /двадесет на сто/ на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, при което направи 

следните констатации: 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА 

 

 

 

1. 

 

„ПСГ”АД 

 

Офертата на участника „ПСГ”АД не съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

 

2. 

 

„ПСТ ГРУП” ЕАД 

 

Офертата на участника „ПСТ ГРУП” ЕАД съдържа предложение за Гаранционен срок на 

изпълнената водоснабдителна мрежа (О2), което 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 по обособената 

позиция гаранционни срокове на изпълнената водоснабдителна мрежа 1. 

 

 

3. 

 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 

Офертата на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

 

4. 

 

„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД 

 

Офертата на участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД съдържа предложение за 

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2), което 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 по 

обособената позиция гаранционни срокове на изпълнената водоснабдителна мрежа 2. 

 

 

5. 

 

„ДЮЛГЕР” ООД 

 

Офертата на участника „ДЮЛГЕР” ООД не съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

                                                 
1 Oфертата съдържа предложение за гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна 

мрежа с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка - Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2). 
2 Oфертата съдържа предложение за гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна 

мрежа с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка - Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2). 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ  ПО УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 

 ОТ О.Т. 2061-20М ДО О.Т. 43+10М И ПОДХОДИ ПРИ О.Т. 2418+19М И О.Т. 2350, В ГР. 

СМОЛЯН 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП не намира приложение, тъй като не са налице минимум 3 

/три/ допуснати до оценка оферти. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА: 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви комисията предлага 

за отстраняване следните участници:  

 „КАРИМПЕКС-1” ООД. 

 „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

 „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД. 

 ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА”. 

 „ГЕРТ ГРУП” ЕООД. 

 „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

 ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”. 

 „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД. 

 „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

 ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС”. 

 „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД. 

 „ЗАЕЧКИ” ЕООД. 

 ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”. 

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по показателите 

Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа (О2), Техническо предложение за 

изпълнение (О3)  и Управление на риска (О4), съгласно утвърдената от възложителя методика на 

определяне на комплексна оценка на офертите следните участници:  

 „ПСГ” АД. 

 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

 „ДЮЛГЕР” ООД. 
 

3. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание чл.70, 

ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва: 
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 Да бъде изискана от участника „ПСТ ГРУП” ЕАД подробна писмена обосновка на 

предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа от 576 /словом 

петстотин седемдесет и шест/ месеца. 

 Да бъде изискана от участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД подробна писмена 

обосновка на предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа от 768 

/словом седемстотин шестдесет и осем/ месеца. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата точка 

- 3 /три/ работни дни, считани от получаването на искане за това. 

 

 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА 

КАНАЛИЗАЦИЯ  ПО УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ  ОТ О.Т. 2061-20М ДО О.Т. 43+10М И 

ПОДХОДИ ПРИ О.Т. 2418+19М И О.Т. 2350, В ГР. СМОЛЯН: 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви комисията предлага 

за отстраняване следните участници:  

 „ИСА 2000“ ЕООД. 

 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД. 

 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по показателите 

Гаранционни срокове на изпълнените водопровод и битова и дъждовна канализация (О2), 

включващ подпоказателите Гаранционен срок на изпълнения водопровод (О2.1) и Гаранционен 

срок на изпълнената битова и дъждовна канализация (О2.2), Техническо предложение за 

изпълнение (О3)  и Управление на риска (О4), съгласно утвърдената от възложителя методика на 

определяне на комплексна оценка на офертите следния участник:  

 „КРАСИН” ООД. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 16.06.2015 г. 

 

Председател: 

Виктор Руменов Монев 

/положен подпис/  

/………………..................../ 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

инж. София Иванова Измирлиева  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

инж. Георги Василев Сайванов  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

инж. Лидия Борисова Петрова  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

 


