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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: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение № 7 от 18.05.2015 г. на 

кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2015-0007. 

 

 

Днес, 13.10.2015 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 № 1313/30.06.2015г. на Марин Захариев – зам. кмет на Община 

Смолян, оправомощен със Заповед № 1300/26.06.2015 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

 

Председател:  

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

 

Членове: 

Симеон Атанасов Велинов - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Любомир Марков Михтарев - строителен инженер с квалификация в съответствие с 

предмeта на поръчката. 

Стефка Желева Росенова - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  

  

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

10, изр. 2 и чл.70, ал.1 от ЗОП. 

 

1. След като 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. 

 

 

1. 

 

КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 
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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. 

Диаграми на механизацията. 

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

характеристиките на строителен продукт и декларации за експлоатационни показатели. 

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: 

Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси 

- Описание на поръчката и предвидено технологично решение. 

- Съществуващо положение на обекта 

- Предмет и цел на обществената поръчка 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЧИН И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

- Общи положения 

- Организация на работното място 

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ ИЗБОР НА МЕХАНИЗАЦИЯ 

- ПЕРСОНАЛ И АНГАЖИРАНИ ЛИЦА 

- ОПИСАНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ. 

КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

o Главен ръководител на обекта 

o Инженер Геодезист 

o Технически ръководител 

o Координатор по безопасност и здраве 

o Отговорник качество на влаганите материали и СМР 

- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ПО ВИДОВЕ СМР 

- Изисквания към материалите. Описание на материалите. Документи за 

съответствие 

o Входящ контрол 

o Технологичен контрол 

o Приемателен контрол 

Описание на видовете материали необходими за изпълнение на поръчката 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

- Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите 

- Транспорт, товарене, разтоварване и преместване 

- Складиране 

- Подготвителни работи по трасето 
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- ЗЕМНИ/ИЗКОПНИ И НАСИПНИ/ РАБОТИ 

- Технологическа характеристика на земните работи 

o Подготвителни работи 

o Спомагателни работи 

o Основни процеси по земни работи 

o Изкопни работи 

o Оформяне на изкопи 

o Експлозиви и взривяване при изкопи 

- ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ 

o Свързване чрез заваряване 

o Строителни работи 

o Изграждане на стоманобетонни конструкции 

o Кофражни работи 

o Армировъчни работи 

o Контрол на качеството 

o Бетонови работи 

o Общи изисквания 

o Контрол и приемане 

o Грижи след полагане на бетона 

o Изпитване на тръбите. 

o Изпитателно налягане 

o Едночасова(предварителна) проба 

o Дванадесетчасова (окончателна) проба 

o Промивка и дезинфекция 

o Асфалтови работи 

o Общи положения 

o Полагане 

o Уплътняване 

МЕРКИ И НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО. ОПИСАНИЕ НА 

КОНТРОЛА ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

- МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ 

- Контрол на влаганите материали и окомплектовки 

- Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. 

- Контрол при транспортирането на материалите и при доставките 

- Контрол на специалните процеси 

- Контрол на идентификацията 

- Контрол на документирането 

- Контрол на качеството 

- Качество на строителството 

- Контрол на качеството на строителната продукция 

- Технологически карти и проекти. 

- Технологически карти /ТК/ 

- Охрана на труда /ОТ/ 

- Приложима законова уредба 

- Подзаконова уредба 

- ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ 

o Организация на контрола на качество 

o АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО 

o НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / 

o ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСВОТО 
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o ОТГОВОРНОСТ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Управление на риска: 

- Времеви рискове. 

o Забава при започването на строителните работи 

o Отклонения от представеният линеен график за изпълнение  

o 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 строителният процес – от 

страна на Възложителя, Строителният наoзор, авторски надзор и др. 

-  Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани 

от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

 

В. 
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.15-16 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка 

и т.8.15-8.16 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: 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 изпълнения външен водопровод (преносен провод за 

водоснабдяване и съоръженията към него): 96 /словом деветдесет и шест/ месецa. 
 

 

2. 

 

 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” 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 

Диаграми на механизацията 

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

apis://Base=NORM&DocCode=86537001&Type=201/
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експлоатационни показатели. 

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: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ 

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

- ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА  

o 1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

o 2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ 

- ТРЪБИ. 

o Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

o Монтаж 

o Начин на изпълнение 

- АРМАТУРА  И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДОПРОВОДА. 

o Въздушници 

o Опорни блокове 

- ИЗПИТВАНE НА ВОДОПРОВОДА. 

- ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

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   

- ПЪРВИ ЕТАП: ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

- ВТОРИ ЕТАП: Разваляне на съществуваща настилка , изкопи и извозване на 

земни и скални маси  , подложка от пясък , полагане на водопровод ,изпитване 

на водопровод , засипване с пясък 20 см над теме тръба, обрано засипване с 

баластраи полагане на детекторна лента , възстановяване на пътна настилка    

- ТРЕТИ  ЕТАП: Регистриране пред органа, издал разрешението за строеж 

въвеждането на обекта в експлоатация и преминаване през процедура по реда 

на ЗУТ за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности 

Необходими брой работници, брой механизация   и брой дни за изпълнение на 

отделните видове СМР 

Етапи на изпълнение 

- Подготвителни работи 
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- Строителни работи 

- Приемане и въвеждане на обекта в експлоатация 

Последователност  и взаимообвързаност по време на изпълнение 

- Мобилизация на ресурсите 

- Подготвителни работи 

- Доставка на основните материали 

- Същинско строителство 

- Въвеждане на обекта  в  експлоатация 

РАБОТАТА СЪГЛАСНО ЛИНЕЙНИЯ КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ НАСТИЛКИ 

ЗЕМНИ РАБОТИ 

- Изкопни работи 

- Пясъчна основа 

- Отводняване на изкопа от подпочвени води 

- Обратна засипка 

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

ЗАВАРЯВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ МУФА 

ДЕМОНТИРАЩИ СЕ СВРЪЗКИ 

ХИБРИДНИ СВРЪЗКИ 

МЕХАНИЧНИ СВРЪЗКИ 

СВРЪЗКИ И СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ 

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ 

РАБОТА С МАШИНИ 

РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 

РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

o Материали - общи изисквания 

o Задължителна трайна маркировка на тръбите 

o Задължителна трайна маркировка върху присъединителните части 

o Водопровод- тръби РЕHD - РЕ 100 

o Условия за използване на тръби от РЕНD - РЕ 100 

o Транспортиране 

o Товарене, разтоварване 

o Полагане на тръбите 

o Пресичане на новопроектираните водопроводи със съществуващи подземни 

проводи и съоръжения 

СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

o Укрепване (опорни бетонови блокчета) 

o Фитинги 

o Сертификати и стандарти 

o Съединения 

- Челна заварка 

- Електрозаваряеми съединения 

- Съединение чрез механично свързване 

- Съединения чрез фланци 

- Арматури към водопроводнатамрежа 

o Спирателни кранове 

o Контролни (регулиращи) вентили 

o Универсални фланшови адаптори 

o Болтове, гайки, шайби, шпилки 

o Освободени фланци за НDРЕ - РЕ 100 фланшови накрайници 
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o 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 

o Ръководител на обекта 

o Бригадир 

o Ръководителят на механизация и транспорт 

o Отговорници по контрола на качеството. Отговорници по безопасността и 

охрана на труда и Отговорници по опазване на околната среда 

o Координатор по безопасност и здраве 

o Техническият ръководител 

o Задължения на персонала при предотвратяване и ликвидиране на пожар и/или 

авария в обекта 

o Работниците на обекта 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ МАТЕРИАЛИ 

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПО 

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, КАКТО И ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛА 

ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

o Контрол на качеството 

o Външен контрол 

o Вътрешен контрол 

o Контрол на закупуване 

o Контрол на доставките 

o Контрол при строителството 

o типове контроли 

СТАНДАРТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

- Времеви рискове 

o Закъснение началото на започване на работите 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 

o Забава в срока за изпълнение на обекта, поради сериозни пропуски или 

евентуални грешки в работния проект 

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

участници в строителния процес- от страна на Възложителя, Строителния 

надзор , Авторския надзор и др. 

- Трудности при изпълнението и завършване 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 анализирал/оценил вероятността от възникване и 

степен на въздействие по отношение всички идентифицирани от възложителя рискове и 

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.8.16.5 на раздел III „Указания за 

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

определените от възложителя рискове са анализирани „Времеви рискове“ и 

„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.” , 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 

влияние, мерки за предотвратяването им и мерки за преодоляването им, но липсва 

посочване на вероятност от възникване и степен на въздействие по отношение на 

идентифицирания от възложителя риск: „Трудности при изпълнението и завършването 

на строителството, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния 

проект”, за който са посочени само мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

и мерки за отстраняване на последиците при настъпил риск. Също така липсва каквото и 

да било посочване на 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 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. 
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3. 

 

 

„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. 

Стратегия за управление на риска. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие, 

сертификати за одобрение. 

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

ръка и диаграма на механизацията. 

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

 

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 следните части: „Документи за подбор“ – лични данни 

съдържащи се в приложените към офертата документи /декларации и др./, 

Договор за създаване на обединение, Банкова сметка, списък на сходното 

строителство и удостоверенията за добро изпълнение; „Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“ – 

остойностена КС и анализни цени. 

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 
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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.15-16 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.15-8.16 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: 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 изпълнения външен водопровод (преносен провод за 

водоснабдяване и съоръженията към него): 96 /словом деветдесет и шест/ месецa. 

 

4. 

 

„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 производствен контрол, декларация за експлотационни 

показатели. 

Диаграма на работната ръка. 

Диаграма на механизацията. 

apis://Base=NORM&DocCode=86537001&Type=201/
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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. Отстраняване на храсти и дървета от зоната на трасето на 

водопровода. 

1.2.3. Разваляне на  съществуваща асфалтова настилка 

1.2.4. Земни работи: 

-  Механизиран изкоп. 

-  Ръчен  изкоп. 

-  Укрепване и разкрепване на изкопи. 

1.2.5. Пясъчна подложка. 

1.2.6. Полагане на водопроводни  тръби: 
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-  Тръби от полиетилен висока плътност  ПЕВП. 

-  Арматури и съоръжения на водопровода: 

o Въздушници. 

o Опорни блокове. 

o Напречни подпорни стени 

1.2.7. Безизкопно полагане на тръби. 

1.2.8. Кофражни работи. 

1.2.9. Армировъчни работи. 

1.2.10. Бетонови  работи. 

1.2.11. Хидравлично изпитване на водопровода: 

-  Предварително изпитване. 

-  Основно изпитване. 

1.2.12. Промивка и дезинфекция на водопроводи. 

1.2.13. Обратно засипване и уплътняване. 

1.2.14. Възстановяване на асфалтова 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 

заинтересовани 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 
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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 безвъзмездна 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 бенефициента. 

- 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, които 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. 

 

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.8.16.5 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, 
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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. 

 

 

5. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА 2015” 

 Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
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A. 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, 

становище за хигиенно-токсикологична безопасност, декларации за 

експлоатационни  показатели, протокол от изпитване и сертификати за 

производствен контрол. 

Линеен график за изпълнение на поръчката. 

Диаграми 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, ОПИСАНИЕ  И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ 

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ СЪГЛАСНО 

КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА – ДЕЙНОСТИ/ЗАДАЧИ И 

РЕСУРСИ 

1. Съществуващо положение, предмет и начин на изпълнение на 

поръчката: 

- Съществуващо положение. 

- Предмет на обществената поръчка. 

- Начин на изпълнение на поръчката. 

2. Етапи на изпълнение на поръчката. 

3. Последователност на предвижданите дейности 

- ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ОБРАЗЕЦ 2А. 

- ПЪРВИ ЕТАП 

• Мобилизация 

- ВТОРИ ЕТАП 

• Отлагане върху терена на оста на водопровода, границите на 

изкопа, съоръженията по трасето и отбелязване разположението и 

дълбочините на подземните комуникации 

• Въвеждане на временна организация на движението 

- ТРЕТИ ЕТАП 

• Изсичане и изкореняване на единични дървета, храсти и млада 

гора 

- ЧЕТВЪРТИ ЕТАП 

• Рязане на асфалтова настилка 

• Охрана и сигнализация при взривяване (в участъците с наличие 
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на скални почви) 

• Изкоп с бегр зем.почви при 2 ут. у-вия на отвала 

• Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=или<2м) в скални почви в 

населени места и до съоръжения 

- ПАРАМЕТРИ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ 

 Взривни работи в населена местност 

 Взривни работи извън населена местност 

 Параметри на пробивно-взривните работи за прокарване на 

външен водопровод за с. Могилица. 

 Параметри на ПВР при извършване на вторични взривни 

работи 

- ОХРАНА НА ТРУДА 

 Безопасност на труда при пробивните работи 

 Безопасност на труда при взривните работи 

 Взривно-сеизмичното въздействие 

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

 Пробивни работи 

 Подготвителен етап 

 Взривни работи 

 Изкоп с огр. ширина 0.6 до 1.2м-ръчно в земни почви неукрепен 

Н=или<2м 

 Натоварване разкопаната земна почва на транспорт с багер 

 Транспорт на земни маси 

 Транспорт на скални маси 

 Подложки от земя и пясък 

- ПЕТИ ЕТАП 

o  Д-ка и м-ж тръба РН-НD Ф140 РN10, РЕ-НD Ф90 РN 6 за 

заустване на отток и тръба РЕ-НD Ф50 

o  Свързване чрез челно термично заваряване. 

o  Свързване чрез стопяване (електросъпротивително 

заваряване).   

o Механично съединяване  

o Съединения посредством фланци 

-  Монтаж на предупредителна и детекторна лента „Водопровод“ 

- Монтаж стоманени тр. вцт до 100 атм ф131/140мм 

- Изолация на тръбопровод ръчно, усилена тип III <20%, ф108/158 мм 

- ШЕСТИ ЕТАП 

• Направа на опорни блокове в стръмен участък за закрепване на 

тръбата и направа на опорни блокове на хоризонтални чупки 

• Кофраж неармирани бетонови стени, канали,парапети, асансьорни 

шахти d>15см, полагане стоманобетон М200 филцов за стени и 

шайби с d>15см – кран, шахта за отток и въздушник 100/100см 

Н=или<2м и направа заустване на отток 
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• Каменна зидария в основи на ВЦ Р-Р и каменна зидария над основи с 

едно лице на ВЦ Р-Р 

- СЕДМИ ЕТАП 

• Изпитване тръбопроводи до ф150 мм 

• Дезинфекция водопроводи ф150мм 

- ОСМИ ЕТАП 

• Засипване тесни изкопи без трамбоване 

• Засипване ръчно изкопи с огр. ширини във всички скални почви 

• Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 

20см 

- ДЕВЕТИ ЕТАП 

• Основа от баластра 

• Превоз на асфалт на 30км,  

• Асфалтобетон-непл.смес за дол.пласт 24 кг/м2/1см. (нафта),  

• Асфалтобетон-пл.смес за дол.пласт 24 кг/м2/1см. (нафта) 

- ДЕСЕТИ ЕТАП 

• Завършване и почистване на строителната площадка 

- ЕДИНАДЕСЕТИ ЕТАП 

• Подготовка на документи за подписването на Акт образец 15 

• Подписване на Акт образец 15 

- ДВАНАДЕСЕТИ ЕТАП 

• Демобилизация 

- Техническа обезпеченост (механизация)  

- Ресурсна обезпеченост (работна ръка) 

- Разпределение на дейностите и отговорностите 

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 

- Координация с останалите участници в строителния процес и 

заинтересовани страни. 

ІІ. ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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, 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. 



                                  20 

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. 

VI. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВО 

o Превантивни природозащитни мерки 

o МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА 

o План за изпълнение на допълнителни мерките по чл. 96, ал. 1. т. 6 

от ЗООС 

 

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.8.16.5 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 
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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 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. 

 

6. 

 

„ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ”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. 
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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, сертификати за гаранция, 

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.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА  

2. ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

2.1. ЕТАП І -Подготовка на строителството (Мобилизация, временно 

строителство и доставка на материали) 

2.1.1.Начало на изпълнение на договора 

2.1.1.1. Етап на иницииране 

2.1.1.2.Етап на планиране 

2.1.1.3. Етап на изпълнение 

2.1.1.3.1.Описание на етапа на подготовка на строителната площадка 

2.1.1.3.2. Описание на етапа на доставка на материали 

2.1.2. Организиране на строителната площадка 

2.1.2.1. Подготовка на строителната площадка по документи 

2.2.ЕТАП ІІ - Строителен период 

2.2.1. ЕТАП ІІІ – Събиране и предаване на екзекутивна и строителна 

документация и предаване на обекта 

3. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР 

3.1 Отлагане на съществуващи комуникации и оста на водопровода 

3.2. Поставяне на пътни знаци съгласно ВОД 

3.3. Разчистване на площадката 

3.4.Рязане и разваляне  на  настилки и извозване до депо 

3.5. Направа на изкопи, включително отводняване 

3.6. Укрепване и разкрепване на изкопите( при необходимост) 

3.7. Подравняване на дъното на траншеята и направа на мека подсипка 

3.8. Строително - конструктивни работи 

3.8.1 Полагане на подложен бетон 

3.8.2. Кофражни и армировъчни работи 

3.8.3. Транспортиране на бетонови смеси 

3.8.4. Полагане и уплътняване на бетонната смес 

3.8.5. Грижи при отлежаване на бетона 
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3.8.6. Направа на каменни зидарии 

3.8.7. Направа на метална конструкция и монтаж на обсадна тръба 

3.9. Монтажни работи по водопровод, фитинги и арматура 

3.9.1 Заваряване на тръби 

3.9.2. Свързване посредством фитинги (връзки тръби/арматура) 

3.9.3. Въздушници – въздухосмукатели и оттоци 

3.10. Технология „Безтраншейно полагане на тръби”  (сондажни работи) 

3.11. Обратно засипване  около и над тръбите, полагане на детекторна 

лента и уплътняване 

3.12. Хидравлично изпитване на водопроводите 

3.13. Разкрепване на изкопите(при необходимост) и окончателно засипване 

на изкопите 

3.13. Дезинфекция и промивка 

3.14. Възстановяване на асфалтови настилки 

3.15. Почистване на строителната площадка 

3.16.  Подготовка на строителната документация 

4. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ОТГОВОРНОСТИ И КООРДИНАЦИЯ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1. Организиране на работното място 

5.2. Организация на доставките на материали 

5.3. Организация на строителния процес 

5.4. Екипи и обезпеченост 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

6.1. Методи за изпитване и контрол на строителство 

6.1.1. Контрол и приемане на земни работи 

6.1.2. Контрол и приемане на материалите 

6.1.3. Контрол на изпитванията 

7. ВИДОВЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ СПАЗВАТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА 

8. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

9.1.  Времеви рискове 

9.1.1. Забава при започване на строителните работи. 

9.1.1.1.Закъснения в сроковете поради ненавременно издаване на 

разрешение за строеж, ненавременно съгласуване на работните проекти с 

други собственици на инфраструктурни мрежи (ЧЕЗ, Телекомуникации и 

т.н.), ненавременно изработване и съгласуване на проектите за ВОД. 

9.1.1.2.Не навременната доставка на строителните материали до обекта. 

9.1.1.3 Неблагоприятни метеорологични условия  - Забава в срока за 

започване на СМР, вследствие на продължителни или краткотрайни но 

интензивни буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, продължително 

застудяване, натрупване на сняг, заледяване. 

9.1.2.Отклонение от представения линеен график за изпълнение   

9.1.2.1 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради аварии на 
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използваната механизация и оборудване, въпреки спазването на 

изискванията за техническо обслужване и поддръжка 

9.1.2.2 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради възникване на 

непредвидени СМР и изчакване на одобрението им от Възложителя, 

проектанта и финансиращия орган 

9.1.3.Неспазване на крайния срок за изпълнение на обекта по независещи от 

изпълнителя причини 

9.1.3.1 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради грешки, непълноти 

и/или неточности в проекта   

9.1.3.2 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради закъснение на 

Строителния надзор да приеме извършени работи и да оформи протоколи, 

което впоследствие забавя изпълнението на следващи работи 

9.1.3.3 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на 

продължителни или краткотрайни но интензивни буря, ураган, проливен 

дъжд, наводнение, продължително застудяване, натрупване на сняг, 

заледяване (форсмажорни обстоятелства). 

9.1.3.4 Забавяне на сроковете за организиране на комисия за подписване на 

протоколите за извършено строителство по Наредба №3/2003 г.  за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

9.1.3.5 Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на ограничаване 

на достъпа до обекта от оторизиран орган, поради провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи или обявено 

бедствено положение (форсмажорни обстоятелства). 

9.1.3.4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от 

протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на 

местното население 

9.2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и 

получаване на информация от страна на останалите участници в 

строителния процес 

9.3. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта ( Възложител, 

Строителния надзор, Авторския надзор и др.) 

 

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.8.16.5 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията 

за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
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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. В уводната част на представената 

стратегия за управление на риска е представена таблица № 1 за оценка 

честотата на въздействие, но участникът не е оценил вероятността от 

възникване на различните рискове спрямо нея, като е оценил единствено 

степен на въздействие, съгласно таблица № 2. От друга страна в 

представената стратегия за управление на риска 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 
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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. 

 

7. 

 

 „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 строителните материали, използвани при съставяне на 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. 
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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. 

3. Земно-изкопни работи: 

- Изкоп на траншеи. 

- Подложка под тръбите. 

- Обратен насип. 

- Обратна засипка на траншеи. 

4. Водопроводна мрежа: 

- Тръби: 

o Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на 

материалите. 

o Монтаж. 

o Начин на изпълнение. 

- Арматури и съоръжения на водопровода: 

o Въздушници. 

o Опорни блокове. 

o Напречни подпорни стени 

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: 

- Настилки от минерални материали – баластрена и трошенокаменна. 

- Направа битумен разлив. 

- Асфалтови работи. 

- Кофражни, армировъчни и бетонови работи: 

o Кофражни  работи. 

o Армировъчни  работи. 

o Бетонови работи. 

o Каменна зидария 

- Товаро-разтоварни работи. 

- Работа с машини. 
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- 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. 

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

поръчката 

o Главен ръководител на обекта. 

o Технически ръководител на обекта. 

o Бригадир. 

o Ръководител на отдел механизация и транспорт. 

o Координатор по безопасност и здраве. 

- 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 и контрол.  
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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.8.16.5 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, степента им на влияние, но не е 

анализирал/оценил вероятността от възникването им, формите на тяхното 

проявление; обособил е в самостоятелна точка мерки за мониторинг и 

контрол, но същите не са отнесени индивидуално към всеки риск, 

идентифициран от възложителя, каквото е и изискването на възложителя, а 
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са представени общо за цялостната стратегия по управление на риска. 

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. 

 

 

„МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” 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. 

Управление на риска. 

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

ръка и диаграма на механизацията. 

Копия на сертификати за съответствие, декларации за съответствие, 

сертификати за производствен контрол. 

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

 

 

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 следните части: Организация и методология на изпълнението 

на дейностите, линеен график, описание на мерките и начините за 

осигуряване на качеството. 

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: 
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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.15-16 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.15-8.16 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: 90 /словом деветдесет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
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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 изпълнения външен водопровод (преносен провод за 

водоснабдяване и съоръженията към него): 1200 /словом хиляда и двеста/ месецa. 

 

9. 

 

„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. 

Диаграми на механизацията. 

Заверени от участника копия на декларации за съответствие, сертификати за 

съответствие, декларация-гаранция, декларации за експлоатационни 

показатели, протоколи от изпитване, сертификати за качество, 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 по изпълнението на проекта. 

- Първи етап - подготвителен етап. 

- Втори етап - включващ следните основни видове и количества работи: 

o Външен водопровод от извор "Дараков дол"; 

o Направа на опорни блокове 

o Направа на оттоци и безнапорни въздушници 

- Трети етап - предаване на обекта на възложителя. 

apis://Base=NORM&DocCode=86537001&Type=201/
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Тръби 

Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

Монтаж 

Начин на изпълнение 

Арматури и съоръжения на водопровода 

o Въздушници 

o Опорни блокове 

o Напречни подпорни стени 

Основни изисквания по време на строителството. 

Изпитване на водопровода. 

Промивка и дезинфекция 

Временна организация и безопасност на движението (ВОБД). 

Описание на мерките за опазване на околната среда. 

Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна 

безопасност 

Спецификация на материалите 

Изисквания за сигурност 

Защита на собствеността 

Противопожарна защита 

Опазване на дърветата и зелените площи 

Етапи за изпълнение на СМР 

I.ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА: 

Етап 1 – Подготвителен - Мобилизация с продължителност 1 

календарен ден; 

Етап 2 – Извършване на строителни и монтажни работи на обект: 

Външен водопровод за с. Могилица, Община Смолян 87 календарни 

дни; 

Етап 3 - Предаване на обекта на Възложителя с продължителност 1 

календарен ден. 

Описание на организацията на движението по време на изпълнението на 

обекта 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА  НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНАТА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

o Общи данни. 

o Последователностт на предвижданите дейности 

o Линеен график 

o Демобилизация 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

Организационен план на строителната площадка 
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Организационен план за изпълнението на изкопните работи 

ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И 

АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ 

НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕСТАТА 

СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ. 

o Изкопни работи 

o Товаро-разтоварни работи 

o Монтаж тръби 

o Изпитване на положените тръби 

o Работа с ел.машини. 

o Изграждане на стоманобетонни конструкции 

- СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, 

ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ 

- СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ 

СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ 

РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ 

- 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 

КОЯТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ 

СТРОИТЕЛИ 

- СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА 

КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ 

- СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ 

- СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ САНИТАРНО-БИТОВИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

- СХЕМА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛ.ТОК, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА И ДР. 

- СХЕМА И ГРАФИК НА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО 

ОСТВЕТЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИ 

МЕСТА 

- СХЕМА И ВИД СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИИ, ПОЖАР 

ИЛИ ЗЛОПОЛУКА И ОТРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА 

ПЪРВА ПОМОЩ 

- ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО 

МЕХАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

o Контрол на строителната механизация и на товароподемните 

съоръжения 

o Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни 
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машини (план за действия ио заместване и ремонт на 

унищожено или повредено оборудване или на оборудване с 

ограничен или отнет достъп 

o Техника за безопасност при работа с машини и съоръжения 

o Техника на безопасност при работа с самосвали 

o Организацията на строителната площадка 

o Инструкции за безопасна работа 

o Управление на несъответстващ продукт 

o Несъответствия, коригиращи и превантивни действия 

o Идентификация и проследимост 

o Предпазване на продукта 

o Процедура по тестване 

o Документация и комуникация 

o Товарно-разтоварни дейности и складиране 

- РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО ЧОВЕШКИЯ 

РЕСУРС, НЕОБХОДИМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 

ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ 

o Работна ръка 

o Ресурсно обезпечаване на обекта 

- ОТГОВОРНОСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ НА 

РЪКОВОДСТВОТО. 

- Организационната структура на обекта и взаимовръзката с 

организацията и техните отговорности 

- Управление на документите и данните. 

- Управление на запасите 

- Ресурси 

o Осигуряване на ресурси 

o Материални ресурси 

o Човешки ресурси 

o Инфраструктура и работна среда 

- Строително-монтажни работи 

- МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ 

- КООРДИНАЦИЯ С ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

- ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

- Отчитане на строителството, предаване и приемане на работа 

- НОРМАТИВНА УРЕДБА 

- 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, декларация-гаранция, декларации за 
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експлоатационни показатели, протоколи от изпитване, сертификати за 

качество, 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. 

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

- Методи и организация на текущия контрол. 

- Основни изисквания към материалите 

- Цел на проекта 

- Резултати и ползи 

- Изисквания за качествено изграждане на обекта 

- ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛА ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ 

УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

o Контрол на качеството 

o Регулиране на качеството 

o Подобряване на качеството 

o Осигуряване на качеството 

o Отговорности на ръководството 

o Организационната структура на обекта и взаимовръзката с 

организацията 

o Методи и организация на текущия контрол 

o Процедурите за контрол относно наличието на изискуемите 

сертификати и сертификати от изпитвания 

o Метод за контрол при строителните дейности. 

- Мерки за безопасност на обекта и сигурност. 

o Противопожарна защита 

o Описание на мерките за опазване на околната среда 

o Опазване на дърветата и зелените площи 

- 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. 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС, промени в 

изискванията на предприятието за управление на дейностите по опазване 
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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.15-16 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.15-8.16 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: 89 /словом осемдесет 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 изпълнения външен водопровод (преносен провод за 

водоснабдяване и съоръженията към него): 120 /словом сто и двадесет/ месецa. 
 

 

2. След като 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 

изпълнения външен водопровод (О2), Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(О3)  и Управление на риска (О4) съгласно утвърдената от възложителя методика на 

определяне на комплексна оценка на офертите, комисията пристъпи към проверка 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 

apis://Base=NORM&DocCode=86537001&Type=201/
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предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, при което направи 

следните констатации: 

 

 

1. 

 

КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 

 

Офертата на участника КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 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. 

 

„МОГИЛИЦА”ДЗЗД  

Офертата на участника „МОГИЛИЦА”ДЗЗД 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. 

 

3. 

 

„МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД 

Офертата на участника Офертата на участника „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, 

БАЙКУШЕВ” ООД съдържа предложение за Гаранционен срок на изпълнения външен 

водопровод (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 гаранционни срокове на изпълнения външен 

водопровод.  

 

4. 

 

„КРАСИН” ООД  

 

Офертата на участника „КРАСИН” 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. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви комисията 

предлага за отстраняване следните участници:  

 „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД. 

 „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.  МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

 ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА 2015”. 

 „ОВЕРГАЗИНЖЕНЕРИНГ” АД. 

 „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

 

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 изпълнения външен водопровод (О2), Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О3)  и Управление на риска (О4), съгласно 

утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите 

следните участници:  

 КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД. 

 „МОГИЛИЦА”ДЗЗД. 
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 „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД. 

 „КРАСИН” ООД 

 

3. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновка, както следва: 

 Да бъде изискана от участника „МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, 

БАЙКУШЕВ” ООД подробна писмена обосновка на предложения гаранционен срок на 

изпълнения външен водопровод от 1200 /словом хиляда и двеста/ месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновката по настоящата 

точка - 3 /три/ работни дни, считани от получаването на искане за това. 

 

4. Възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати искането за представяне на 

горепосочената обосновка. 

 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 16.10.2015 г. 

 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  

 положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

Симеон Велинов 

положен подпис  

/………………..................../ 

Розета Буйкова 

положен подпис  

/………………..................../ 

инж. Любомир Михтарев  

положен подпис  

/………………..................../ 

Стефка Росенова  

положен подпис  

/………………..................../ 

 


