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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за оценка на 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, 29.10.2015 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.37, 

ал.3, чл.69а, ал.2 и чл.71, ал.1 от ЗОП. 

 

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на 

възложителя и беше преценена представена от участник обосновка комисията пристъпи към 

оценка на допуснатите оферти на участниците, както следва: КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - 

ХИТ“ДЗЗД, „МОГИЛИЦА”ДЗЗД и „КРАСИН” ООД по показателите  Гаранционен срок 

на изпълнения външен водопровод (О2), Техническо предложение за изпълнение (О3)  и 

Управление на риска (О4) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на 

комплексна оценка на офертите. 
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 2. Указания за определяне на оценката по показателите - Гаранционен срок на 

изпълнения външен водопровод (О2), Техническо предложение за изпълнение (О3)  и 

Управление на риска (О4). 

  

 Гаранционен срок на изпълнения външен водопровод (О2). 

 

Гаранционният срок на изпълнения външен водопровод се оферира в Техническото 

предложение на участника, изготвено по образец съгласно приложение № 2. 

 Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок на изпълнения 

външен водопровод (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О2 = О2 у  x  10 , където 

О2 макс. 
 

 О2 е оценката на гаранционния срок на изпълнения външен водопровод на оценявания 

участник 

 О2 у  е предложеният гаранционен срок на изпълнения външен водопровод от оценявания 

участник 

 О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок на изпълнения външен 

водопровод от участниците 

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

десетичната запетая. 

 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3). 

 

Тежестта на показателя  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) 

е 50 % /петдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой 

точки по посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) 

се формира на базата на изготвените от всеки участник подход и програма за изпълнение на 

поръчката. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат 

на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

№ ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 

 

 

1. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

До  

50 

 точки 
 

А. 

За изготвеното техническо предложение са налице и четирите обстоятелства: 

50 

 точки 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 

сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, също така приложените диаграми на 

строителната механизация и на работната ръка съответстват на описаните 

технологии, както и на база на предложените материали и технологии за 

изпълнение и/или на база на предложените иновативни методи и техники на 

работа, чиято употреба при реализацията на обекта е аргументирана и 

обоснована, е предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото 
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чрез техническите спецификации, въз основа на което е осигурено разумно ниво 

на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 

устойчиви резултати от реализирането им. 

 Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, а също така приложените диаграми на строителната механизация и на 

работната ръка напълно съответстват на предложения график. 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване, като разпределението му по 

всички видове дейности е ясно и подробно представено. 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 

технически лица и работници/, като ясно и подробно e представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 

строителния екип по всички видове дейности. 
 

Б. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

30 

 точки 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 

сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 

предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото чрез техническите 

спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

описаните технологии и приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка. 

 Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 

на работната ръка. 

 Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 

но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 

представено. 

 Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 

ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 

разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 

строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 

строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 
 

В. За изготвеното техническо предложение са налице две от следните обстоятелства:  
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 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 

сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 

предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото чрез техническите 

спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

описаните технологии и приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка. 

15 

 точки 

 Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 

на работната ръка. 

 Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 

но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 

представено. 

 Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 

ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 

разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 

строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 

строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 
 

Г. 

За изготвеното техническо предложение са налице три от следните 

обстоятелства: 

 

5 

 точки 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 

сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 

предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото чрез техническите 

спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

описаните технологии и приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка. 

 Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 

на работната ръка. 

 Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 

но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 

представено. 
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 Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 

ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 

разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 

строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 

строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 
 

Д. 

За изготвеното техническо предложение са налице и четирите обстоятелства: 

 

2 

 точки 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 

сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 

предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото чрез техническите 

спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

описаните технологии и приложените диаграми на строителната 

механизация и на работната ръка. 

 Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 

количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 

предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 

на работната ръка. 

 Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 

но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 

представено. 

 Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 

ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 

разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 

строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 

строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 

 

Забележка: 

За целите на оценката под „несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се 

разбират несъответствия и/или пропуски: при влагането на ресурси (човешки и 

технически); във времетраенето по отношение на технологичната последователност и 

взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и технически); в 

предлаганата технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки и 

технически); в технологичното време за извършване на отделни дейности, които няма да 

повлияят върху изпълнението на проекта по отношение на качеството, срока и/или 

безопасността на труда. 

За целите на оценката под „съществени несъответствия и/или непълноти“ ще се 

разбират тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го 

правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към 

участнците и указанията за подготовка на офертите и техническите спецификации или на 

действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, 

като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други 
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подобни. При установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо 

предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  

За целите на оценката под „разумна увереност“ ще се разбира степен на ниво на 

увереност, което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по 

обществената поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на 

обществената поръчка съгласно Техническите спецификации. 

За целите на оценката под „ефективност“ ще се разбира степен на постигане на целите 

на дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от 

изпълнението им. 

За целите на оценката под „устойчивост на очакваните резултати“ ще се разбира 

очакван дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната 

общност в дългосрочен план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на 

дейностите, целите и резултатите от проекта на местно ниво, устойчиво развитие на 

резултатите от проекта. 

За целите на оценката под „подробно“ ще се разбира описанието, което освен, че съдържа 

отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа 

и ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното 

просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 

технически спецификации изисквания. 

За целите на оценката под „формално“ ще се разбира описанието, което не е насочено 

конкретно към предмета на поръчката. 

За целите на оценката под „ясно“ ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 

конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по 

който същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени 

етапи/съответно останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или 

предвиждания. 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 

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

техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

Управление на риска (О4). 

 

Тежестта на показателя Управление на риска (О4) е 10 % /десет процента/ от общата 

комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 10 

/десет/ точки. 

Комисията оценява предложенията на участниците за управление на следните 

дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 

договора: 

 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. 

 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. 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 
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критерии, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой 

точки: 

 

№ ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 
 

 

1. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

До  

10 

 точки 
 

А. 

За изготвената стратегия за управление на риска са налице и трите 

обстоятелства: 

10 

 точки 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 

на изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 
 

 

Б. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

6 

 точки 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете, но едно от следните не е в сила: 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 В сила е следното: 

o Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването 

и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 
 

 

В. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

2 

 точки 

 Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, но едно 

от следните не е в сила: 
o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 В сила е следното: 

o Предвидени са 1 /една/ мярка за преодотвратяване на настъпването и 1 

/една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един 

от рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 
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o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 

 

 

 

Забележка:  
За целите на оценката под „ефективност“ ще се разбира степен на постигане на целите 

на дейностите по мониторинг или контрол при съпоставяне на действителните и 

очакваните резултати от изпълнението им. 

За целите на оценката под „ефикасност“ ще се разбира възможност за постигане на 

положителни резултати от използваните дейностите по мониторинг или контрол. 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 

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

техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

3. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

Резултатите от прилагането на изискванията за оценка по показателите 

Гаранционен срок на изпълнения външен водопровод (О2), Техническо предложение за 

изпълнение (О3)  и Управление на риска (О4) са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Оценяван участник 

 

 

1. 

 

 

КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 

 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ВЪНШЕН 

ВОДОПРОВОД (О2) 

 

8.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани в Протокол № 3 / 16.10.2015г. 

от работата на комисията, към който препращаме. 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА (О3). 
 

 

30 точки  

 

Описание на техническото предложение: 

Съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол. 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 

настоящия протокол и Протокол № 3 / 16.10.2015г. от работата на комисията, към които 
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препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са описани всички групи 

дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с представяне на 

описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, 

инвестиционния проект и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за 

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: 

ЕТАП 1 – ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ. 

ЕТАП 2 - ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ  

ЕТАП 3 - ЕТАП НА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ  

ЕТАП 4 - СТАРТИРАНЕ НА СЪЩИНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 

ЕТАП 5 - ЕТАП НА ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ 

ЕТАП 6 - ЕТАП НА ОКОНЧАТЕЛНО ОТЧИТАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА АКТ.ОБР.15 ОТ Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

(Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 

07.04.2006 г.), Акт 19, издаване на данъчна фактура и ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ЕТАП 7 - ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

Като постоянни съпътстващи дейности във всеки един етап са заложени: 

- мерки по ЗБУТ; мерки по опазване на околната среда /в т.ч и регулярно сметосъбиране 

в района на строителната площадка/;контрол по качеството на влаганите материали и 

изпълнението;актуализиране плана за управление на проекта; изготвяне на отчетни 

документи, актове и протоколи по време на строителството;комуникационни и 

координационни мероприятия, мерки за популяризиране и публичност съгласно изискванията 

на програмата 

В рамките на представените от участника етапи за изпълнение на поръчката са изложени 

съответните подетапи, дейности, обхват, принципи и изисквания на работа. В 

предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите 

спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно 

описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява 

коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи, в съответствие с изискванията на 

възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото законодателство и 

съществуващите технически стандарти, като е налице представяне на последователността 

и взаимообвързаността на изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на 

всеки вид СМР, а именно: описани са технологията за изпълнение за различните дейности; в 

табличен вид изчерпателно са описани всички видове дейности, при което за всеки вид 

работа от Количествената сметка са представени вид и наименование на работата, мярка, 

количество,вид бригада, бр. дни за изпълнение, вид и брой  механизация, ангажирани в 

изпълнението, като за всяка бригада е посочен точния брой работници, квалификацията им и 

периода, в който ще изпълняват съответната дейност. Отделно от това е налице подробно 

описание на технологията на изпълнение на дейностите, като участникът ги е изложил 

както изисквания и данни, свързани с подхода му за изпълнение на поръчката  за постигане на 

целите на договора. 

Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на 

поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 
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извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на 

времето за подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-

монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на 

поръчката. В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на 

поръчката са всички предложени методи за организация и контрол и технологии.  

Във връзка с изискванията за качество участникът е предложил ниво за изпълнение, което 

съответства на минималните изисквания на възложителя. Не е предвидено влагането на 

материали, използването на технологии за изпълнение и/или иновативни методи и/или 

техники на работа, чрез които в съответствие с изискванията на възложителя да бъде 

предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез техническите 

спецификации. Предвидените технологии са нормално присъщите за реализирането на 

строителните процеси, като не са предвидени технологии за изпълнение или методи и 

техники на работа, които дават ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 

техническите спецификации. Участникът в табличен вид е предоставил описание на 

предвижданите за влагане материали, като същите са съпроводени с декларации и 

сертификати за съответствие. Видно от представените данни не е аргументирано 

използването на материали, които надвишават изискванията на възложителя за качество и 

за които да е представено област на приложение, въз основа на което комисията да 

формира обоснован извод за аспекти на изпълнение, които биха били повлияни от 

материалите в посока повишаване на качеството. В резултат е дадено ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото от възложителя с техническите 

спецификации, но не го надвишава. 

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 

работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от 

работите са изложени предвидените количество, продължителност, механизация и 

работници. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в 

него технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, а също така приложените диаграми на строителната механизация и на работната 

ръка напълно съответстват на предложения график. 

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице  представяне на техническата 

обезпеченост както с таблично представяне на разпределението на механизацията по всички 

отделни видове работи съгласно КС, съдържащо данни вид и брой механизация, така и в 

табличен вид е представена обезпечеността на изпълнението с описание на всички 

предвидени за използване машини и техника, като брой и основно приложение/разпределение 

по видове дейности. При анализ на представената информация като част от организация на 

ресурсите комисията счита, че направеното разпределение обхваща всички видове дейности 

съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко 

отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 

постигането на техническата обезпеченост. 

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за 

изпълнение на поръчката с таблично представяне за всеки отделен вид СМР от КС на броя 

на работниците, така и в приложената диаграма на работната ръка, като нагледно и ясно е 

представено по коя позиция от КС какво е разпределението на лицата от строителния екип, 

което определя постигането на ресурсна обезпеченост. Описани са отговорностите и 

разпределението и задачите на ръководството, като права и задължения на главния 

ръководител на обекта, геодезиста, техническия ръководител на обекта, координатора по 

ЗБУТ и отговорника по контрола на качеството. Налице е и описание на отговорностите на 

работниците от строителния екип в табличен вид изчерпателно са описани всички видове 
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дейности от Количествената сметка и е посочено коя бригада ще изпълнява този вид 

дейност, като за всяка бригада е посочен точния брой работници, квалификацията им, 

периода, в който ще изпълняват съответната дейност, като по този начин за всеки 

работник в екипа на участника са видни задачите и отговорностите в процеса на 

изпълнение. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника е 

налице следното обстоятелство: 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в 

съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, но е в сила следното:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или предложените методи 

и техники на работа дават ниво на изпълнение, което съответства на минимално 

изисканото чрез техническите спецификации, но не го надвишават. 

 

Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател.  

 

 
 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О4) 

 

10.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в 

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 / 16.10.2015г. от работата на 

комисията, към които препращаме. 

В техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на 

риска‖, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са 

идентифицирани в описателния документ, като за всеки от тях са посочени евентуални 

проявни форми. Така например по отношение на времевия риск „Забава при започването на 

строителните работи― участникът е описал общо пет форми на проявление, като някои от 

тях се изразяват в навлизане в сезон с лоши метеорологични условия, ненавременно откриване 

на строителната площадка, непредставяне на всички документи, нередовни документи 

необходими за започване на строителството. Отделно от това за всеки риск, 

идентифициран от възложителя, участникът е определил вероятността от възникване и 

степента на въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска. На 

следващо място участникът е предложил повече от 3 различни мерки за  предотвратяване 

на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците от риска за всеки един от 

рисковете, идентифицирани от възложителя. Така например по отношение на времевия риск 

„Отклонения от представения линеен график за изпълнение― участникът посочва като 

превантивни дейности осигуряване на периодични инструктажи, обучения, повишаване на 

квалификацията и проверката на знанията на работещите във връзка с действия при 

възникнала критична ситуация; използване на специални добавки, ефективни, целесъобразни и 

сертифицирани в Р България; осигуряване и поддържане система на строителната 

площадка, която да осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска 

наводняване на пътищата, пътеките, проходите, местата, определени за паркиране на 

безрелсовите строителни машини, товаро-разтоварните площадки, откритите складове и 

др.; осигуряване на строителните работници работно облекло и индивидуални средства за 
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защита, съобразени с климатичните условия; осигуряване на охрана на обекта за периода 

когато няма хора; осигуряване на добро осветяване през нощта на обекта;  забрана достъпа 

на лица  несвързани с работния процес; забрана на работата в неукрепени изкопи и т.н.  

Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки 

участникът разписва повече от 3 различни мерки за предотвратяване и преодоляване за всеки 

един от рисковете, идентифицирани от възложителя, както и за формите на проявлението 

им. Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една от друга, обосновани 

и строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, 

които са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск. Получената 

максимална оценка по този показател се мотивира и от обстоятелството, че участникът е 

предвидил дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Така например по 

отношение на риска „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.― участникът е 

разписал мерки за мониторинг, изразяващи се в дейности по периодичен анализ и 

своевременна корекция на критериите заложени в договора  от страна на Възложителя, 

Строителният надзор, авторски надзор и др.;  анализ и оценка на подадените входни данни 

от страна на Възложителя и съпоставянето им с предоставени данни получени при 

проверката на екипите на място; критично наблюдение и анализ на взетите управленски 

решения при изпълнението на проекта, с цел да се установят промените от гледна точка на 

изискваното и очакваното равнище на изпълнение и избягване на взимането на грешни 

решения. По отношение на мерките за контрол за риска – „Трудности при изпълнението и 

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

инвестиционния проект―, участникът предвижда дейности, изразяващи се в навременното 

информиране на Възложителя и добрата и непрестанна комуникация с него, надзора и 

авторския контрол от страна на проектанта;  добро разпределение и планиране на 

дейностите от страна на Изпълнителя, така че едновременно да се вмести във времето за 

съответната дейност и в определения за това бюджет; координиране действията на всички 

заинтересовани страни, информиране своевременно всички институции за развитието на 

проекта и възникващи проблеми, с оглед минимизиране времето за тяхното разрешаване; 
следене отблизо всички процедури и своевременно идентифициране всеки потенциален риск, 

както и вземане на мерки за намаляване отрицателното им въздействие по проекта.   

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част е всеобхватно, в него е 

обърнато внимание на всеки един от възможните рискове, като по отношение на него е 

налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от 

него методика за оценка на офертите, а именно: предвидени са 3 /три/ или повече различни 

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

последиците за всеки един от рисковете, предвидени са ефикасни и ефективни дейности за 

мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, предвидени са ефикасни и 

ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Предложени са 

ефикасни контролни дейности и конкретни адекватни мерки, отчетени са възможни 

аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, извършена е оценка на степента на 

въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател. 

 

Оценяван участник 

 

 

2. 

 

 

„МОГИЛИЦА”ДЗЗД  
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ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД 

(О2) 

 

8.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани в Протокол № 3 / 16.10.2015г. 

от работата на комисията, към който препращаме. 

 
 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

(О3). 
 

 

5 точки  

 

Описание на техническото предложение: 

Съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол. 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 

настоящия протокол и Протокол № 3 / 16.10.2015г. от работата на комисията, към които 

препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са описани всички групи 

дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с представяне на 

описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, 

инвестиционния проект и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за 

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: I етап - 

Подготовка на строителната площадка и други дейности предхождащи започването на 

СМР; II етап – Изпълнение на СМР по полагане на новия водопровод; III етап – 

Възстановяване на терена и на  пътните настилки. Като постоянни съпътстващи дейности 

са заложени мерки и начини за осигуряване на качеството, включително интегрирана 

система за управление (ИСУ) на 4 нива, контрол на качеството (входящ, междинен, краен). В 

предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и спрямо 

отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно описани. 

Описани са технологиите по изпълнение на видовете работи – Изкопни работи, Доставка  и 

полагане па пясък за подложка и уплътняване; Доставка и полагане на полиетиленови тръби 

за водопроводната мрежа; Укрепване на тръбите;  Въздушно преминаване на сухо дере при 

В14;  Преминаване по мост над  река Арда между В106 и В107; Направа на шахти за отток и 

шахти за въздушник; Напречни подпорни стени; Взривни работи. Представените 

строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на поръчката, като 

предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните 

дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на времето за 

подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-монтажните 
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работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на поръчката.  

Във връзка с изискванията за качество участникът е предложил ниво за изпълнение, което 

съответства на минималните изисквания на възложителя. Не е предвидено влагането на 

материали, използването на технологии за изпълнение и/или иновативни методи и/или 

техники на работа, чрез които в съответствие с изискванията на възложителя да бъде 

предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез техническите 

спецификации. Описаните от участника технологии са нормално присъщите за 

реализирането на строителните процеси, като не са предвидени технологии за изпълнение 

или методи и техники на работа, които дават ниво на изпълнение, което е над минимално 

изисканото чрез техническите спецификации. Участникът в списък е предоставил описание 

на предвижданите за влагане материали, като същите са съпроводени с декларации и 

сертификати за съответствие. Видно от представените данни не е аргументирано 

използването на материали, които надвишават изискванията на възложителя за качество и 

за които да е представено област на приложение, въз основа на което комисията да 

формира обоснован извод за аспекти на изпълнение, които биха били повлияни от 

материалите в посока повишаване на качеството. В резултат е дадено ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото от възложителя с техническите 

спецификации, но не го надвишава. 

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 

работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от 

работите са изложени предвидените ед. мярка, количество, нвр, трудоемкост, брой 

работници, календарни дни, начало и край. При изследването на линейния график комисията 

счита, че визуализираните в него технологична последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. Допуснати са обаче известни несъответствия между 

изготвения линеен график и приложената диаграма на механизацията - в диаграмата на 

механизацията в 39-ти ден са посочени 0 машини, докато в линейния график в 39 ден е 

предвидено изпълнение на дейности, които предполагат използването на техника, а именно - 

натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер;  тесен изкоп (в=0.6до1.2м, 

н=или<2м) в скални почви в нас.места и до съоръжения; превоз скални маси; д-ка и м-ж 

тръба РН-НD Ф140 РN10; д-ка и м-ж  на тръба РЕ-НD Ф90 РN 6 за заустване на отток; д-

ка и м-ж на тръба РЕ-НD Ф50.   

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице представяне на техническата 

обезпеченост, като участникът е предвидил областите на приложението на техниката /за 

рязане на асфалта в зоната на уличното платно – фугорез; за изкопни и насипни работи  – 

багери, булдозери,  валяци; за доставка материали и извозване на строителни отпадъци - 

транспортни машини – камиони, самосвали; за монтаж на ПЕВП тръби – машини за заварка 

на ПЕ тръби; за пътни настилки – асфалтополагаща и асфалторазстилачна машини и в 

списъци, съдържащи общо 47 позиции са представени данни за основното техническо, 

оборудване и моторни превозни средства, осигурени от двамата участници в обединението,  

с информация за производителност/мощност/капацитет. Въпреки постигнатата 

техническа обезпеченост на изпълнението на поръчката обаче не е представено 

разпределението на техническото оборудване по видовете строителни работи съгласно КС – 

не е налице разпределение, което да обхваща всички видове дейности съгласно КС, като не е 

представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката. 

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост – за изпълнение на поръчката – 

участникът предвижда изпълнението на обекта да се изпълнява от един работен екип,  

който ще работи постъпателно участък след участък, като работният екип включва: 
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Изкопчии ,  багеристи, валякчия, кофражисти, бетонджии, зидари, монтажници ВК тръби и 

арматури, пътищари, общи  работници, не е посочен техния общ брой или броя на отделните 

специалисти, само е посочено, че при необходимост може да бъде увеличен броя на 

работниците. Предвиден е инженерно-техническия състав, който се състои от: - Главен 

ръководител на обекта;  Технически ръководител; Геодезист и Координатор по здравословни 

и безопасни условия на труд.   Видно от представените описания изпълнението на поръчката 

е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 

технически лица и работници/, но липсва описание на задачите/отговорностите и 

компетентностите на геодезиста – предвиден е за изпълнение на поръчката, но са описани 

само задачите/отговорности/компетентности на останалия ръководен инженерно-

технически състав, като не е представено разпределението на задачите и отговорностите 

на отделните лица от строителния екип по видове строителни и монтажни работи. 

Строителния екип включва не само ръководни и технически лица, но и работници, като е 

направено описание на състава на работния екип, но не са видни задачите и отговорностите 

на отделните лица в тях. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са налице следните три обстоятелства: 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в 

съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, но е в сила следното:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или предложените методи 

и техники на работа дават ниво на изпълнение, което съответства на минимално 

изисканото чрез техническите спецификации, но не го надвишават. 

 Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, но 

разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е представено. 

 Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но не е представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип 

по някои видове строителни и монтажни работи. 

Ето защо, участникът получава 5 точки по настоящия показател. 

 
             

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О4) 

 

10.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в 

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 /16.10.2015г. от работата на 

комисията, към които препращаме. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска‖ 

се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието „риск―, като се 

посочват и различни видове рискове. Подробно и изчерпателно са описани процесите по 

управлението на риска, идентификацията на риска, качествения и количествения анализ на 

риска, мониторинга и контрола на риска. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани в описателния документ, като 

спрямо времевите рисковете е налице изложение на тяхното съдържание с посочване на 
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предвидимите причини за възникването им, които по същество представляват евентуални 

проявни форми. Така например по отношение на времевия риск „Забава при започването на 

строителните работи― участникът е описал общо пет причини (форми на проявление), като 

някои от тях се изразяват в забавяне издаването на разрешения, одобрения, съгласувания и 

други документи, необходими за започване на строително-монтажните работи, забавяне на  

подготовката на строителната площадка и изграждането на временното строителство, 

забавяне на  съставянето на списък с одобрените от Възложителя доставчици и забава на 

доставките на нужните строителни материали за започване на строителните дейности. 

Отделно от това за всеки риск, идентифициран от възложителя, участникът е определил 

вероятността от възникване и степента на въздействие върху изпълнението на договора при 

възникване на риска. На следващо място участникът е предложил повече от 3 различни 

мерки за предотвратяване и преодоляване за всеки един от рисковете, идентифицирани от 

възложителя. Така например по отношение на времевия риск „Отклонения от представения 

линеен график за изпълнение― участникът посочва като превантивни дейности оптималното 

използване на възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за 

едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична обвързаност, и 

за които има осигурен работен фронт, предвиждане на складовете на строителната 

площадка така, че да могат да поемат определените количества материали между две 

доставки и да осигурят запазване на качествата на тези материали до влагането им, 

обезпечаване на строителната площадка с необходимата за изпълнение на отделни видове 

СМР строителна механизация. Посочени са и корективни дейности като увеличаване броя на 

работниците и осигуряване на допълнителна механизация. Аналогично на изложеното дотук 

и спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът разписва повече от 3 

различни мерки за предотвратяване и преодоляване за всеки един от рисковете, 

идентифицирани от възложителя, както и за формите на проявлението им. Като цяло, 

участникът правилно е разграничил превантивните от последващите дейности за всеки един 

от дефинираните от Възложителя рискове, което обстоятелство е предпоставка за 

ефективност на предложената от участника Стратегия за управление на риска. 

Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една от друга, обосновани и 

строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, които 

са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран риск. Получената 

максимална оценка по този показател се мотивира и от обстоятелството, че участникът е 

предвидил дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Така например по 

отношение на риска „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.― участникът е 

разписал мерки за мониторинг, изразяващи се в дейности по надзор, непрекъснати проверки и 

критично наблюдение или определяне на състоянието. Отделно от това участникът е 

описал по същество какво представлява мониторинга на риска, разписвайки процеса по 

наблюдаване хода на строителните дейности и целите, които се преследват с изпълнението 

на този процес. По отношение на мерките за контрол участникът предвижда дейности, 

изразяващи се в прегледи, проверки, последващи прегледите и проверките анализи с оценка на 

ефективността от дейностите по управление на рисковете, като целта на дейностите за 

контрол на изпълнението на предложените мерки е идентифициране на възможностите за 

оптимизирането им. При анализ на дейностите за мониторинг и контрол комисията счита, 

че същите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им 

способстват за постигане на целите по мониторинг и контрол и гарантират възможността 

за постигане на положителни резултати. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част е всеобхватно, в него е 

обърнато внимание на всеки един от възможните рискове, като по отношение на него е 
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налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от 

него методика за оценка на офертите, а именно: предвидени са 3 /три/ или повече различни 

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

последиците за всеки един от рисковете, предвидени са ефикасни и ефективни дейности за 

мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, предвидени са ефикасни и 

ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Предложени са 

ефикасни контролни дейности и конкретни адекватни мерки, отчетени са възможни 

аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, извършена е оценка на степента на 

въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател. 

 

Оценяван участник 

 

 

3. 

 

 

„КРАСИН” ООД 

 
 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ВЪНШЕН 

ВОДОПРОВОД (О2) 

 

10.00 точки 

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани в Протокол № 3 /16.10 .2015г. 

от работата на комисията, към който препращаме. 
 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА (О3). 
 

 

15 точки  

 

Описание на техническото предложение: 

Съгласно Приложение № 3 – неразделна част от настоящия протокол. 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в приложение към 

настоящия протокол и Протокол № 3 / 16.10.2015г. от работата на комисията, към които 

препращаме. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 

подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число последователно и подробно са описани всички групи 

дейности, необходими за изпълнението на поръчката – строителство с представяне на 

описанието на видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, 

инвестиционния проект и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за 

изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: 

ЕТАП 1 – Подготвителен - Мобилизация - с продължителност 1 (един) календарен  ден. 

ЕТАП 2 - Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Външен водопровод за с. 
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Могилица, Община Смолян, - с продължителност 87 /осемдесет и седем/ календарни дни, 

който етап е декомпозиран на подетапи, както следва: 

Подетап  1: 

 Прочистване на трасето – изсичане на храсти, изкореняване на дървета; 

 Ограждане с инвентарни ограждения; 

 Разваляне на съществуваща настилка – асфалтова и трошено-каменна (черен път); 

Подетап  2: 

 Изкопни дейности – механизирано и ръчно; 

 Пясъчна подложка – 10 см; 

 Товаро-разтоварни работи; 

 Монтаж тръби; 

 Полагане на детекторна лента; 

 Направа опорни блокове (кофражни, армировъчни и бетонови работи); 

 Направа на оттоци и безнапорни въздушници. 

Подетап  3: 

 Засипване на тръбите без трамбоване (без местата на свързване меджу тръбите и 

фасонните части); 

 Уплътняване – трамбоване; 

 Изпитване под налягане; 

 Засипване – ръчно; 

Подетап  4: 

 Възстановяване на настилка; 

 Дезинфекция на водопровода; 

 Промиване на водопровода с чиста вода. 

Условност при разделянето на тези етапи с оглед технологичните застъпвания и 

прекъсвания видно в приложен линеен график, като всеки етап започва след преглед на 

мероприятията. 

ЕТАП 3 - Предаване на обекта на Възложителя с продължителност 1 (един) календарен ден. 

Като постоянни съпътстващи дейности са заложени мерки по изисквания за сигурност, 

защита на собствеността, противопожарна защита, временна организация и безопасност 

на движението, мерки по опазване на околната среда, мерки и изисквания за осигуряване на 

безопасност и здраве, мерки по контрол на качеството. 

В рамките на представените от участника етапи за изпълнение на поръчката са изложени 

съответните подетапи, обхват, принципи и изисквания на работа. В предложението на 

участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните 

видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно описани – 

декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява коректно 

технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за 

изпълнение и приемане на съответните видове работи, в съответствие с изискванията на 

възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото законодателство и 

съществуващите технически стандарти, като е налице представяне на последователността 

и взаимообвързаността на изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на 

всеки вид СМР, а именно: описани са методите за строеж; в табличен вид изчерпателно са 

описани всички видове дейности и тяхната последователност по време на изпълнение, при 

което последователно за всеки вид работа от Количествената сметка са представени вид и 

наименование на работата, мярка, количество, ден на изпълнение, брой работници и брой 

механизация, ангажирани в изпълнението, описание на технологията. Отделно от това е 

налице подробно описание на технологията на извършване на дейностите, като участникът 

е изложил както общи изисквания и данни, свързани с подхода му за изпълнение на поръчката, 

така и последователност и взаимообвързаност на предвидените дейности в зависимост от 
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технологичния подход за постигане на целите на договора. 

Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на 

поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 

извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на 

времето за подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-

монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на 

поръчката. В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на 

поръчката са всички предложени методи за организация и контрол и технологии.  

Във връзка с изискванията за качество участникът е предложил ниво за изпълнение, което 

съответства на минималните изисквания на възложителя. Не е предвидено влагането на 

материали, използването на технологии за изпълнение и/или иновативни методи и/или 

техники на работа, чрез които в съответствие с изискванията на възложителя да бъде 

предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез техническите 

спецификации. Предвидените технологии са нормално присъщите за реализирането на 

строителните процеси, като не са предвидени технологии за изпълнение или методи и 

техники на работа, които дават ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 

техническите спецификации. Участникът в табличен вид е предоставил описание на 

предвижданите за влагане материали, като същите са съпроводени с декларации и 

сертификати за съответствие. Видно от представените данни не е аргументирано 

използването на материали, които надвишават изискванията на възложителя за качество и 

за които да е представено област на приложение, въз основа на което комисията да 

формира обоснован извод за аспекти на изпълнение, които биха били повлияни от 

материалите в посока повишаване на качеството. В резултат е дадено ниво на изпълнение, 

което съответства на минимално изисканото от възложителя с техническите 

спецификации, но не го надвишава. 

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 

работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от 

работите са изложени предвидените количество, продължителност и ресурси. При 

изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице  представяне на техническата 

обезпеченост както с таблично представяне на разпределението на механизацията по всички 

отделни видове работи съгласно КС, съдържащо данни вид механизация, брой механизация и 

основното приложение на техниката за изпълнение на строителни процеси, така и в 

приложение е представена обезпечеността на изпълнението с описание на всички предвидени 

за използване машини, техника и инструменти, като участникът е предвидил и съответни 

мерки и действия за контрол на механизацията и реакция при отказ инциденти със 

строителни машини – план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено 

оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. При анализ на представената 

информация като част от организация на ресурсите комисията счита, че направеното 

разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, като нагледно и ясно е 

представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

Налице е представяне на ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за 

изпълнение на поръчката с таблично представяне за всеки отделен вид СМР от КС на броя 

на работниците, така и в приложената диаграма на работната ръка, като нагледно и ясно е 

представено по коя позиция от КС какво е разпределението на лицата от строителния екип, 



                                  20 

което определя постигането на ресурсна обезпеченост. Описани са отговорностите и 

разпределението и задачите на ръководството, като права и задължения на главния 

ръководител на обекта, техническия ръководител на обекта, геодезиста, координатора по 

ЗБУТ и специалиста по контрола на качеството, но липсва описание на отговорностите на 

работниците от строителния екип – строителния екип обхваща както ръководни и 

технически лица, така и работници. За работниците в екипа на участника не са видни 

задачите и отговорностите в процеса на изпълнение. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника 

са налице следните две обстоятелства: 

 Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в 

съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, но е в сила следното:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или предложените методи 

и техники на работа дават ниво на изпълнение, което съответства на минимално 

изисканото чрез техническите спецификации, но не го надвишават. 

 Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – 

строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но не е представенo 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип 

по някои видове строителни и монтажни работи.. 

Ето защо, участникът получава 15 точки по настоящия показател. 
 

 

ОЦЕНКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛ: 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

(О4) 

 

10.00 точки  

 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база действително съдържание на предложената 

Стратегия за управление на риска на участника, която е обстойно и детайлно описана в 

приложение към настоящия протокол и Протокол № 3 /16.10.2015г. от работата на 

комисията, към които препращаме. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска‖ 

се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието „риск―. По 

отношение на указаните от Възложителя в документацията за участие рискове, спрямо 

всеки от рисковете е извършен анализ и е налице изложение по отношение  на: - Обхват и 

степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, включително 

- класификация на съответните дейности, представляващи по същество, евентуални проявни 

форми, идентификация на опасностите, определяне броя на задачите, изложени на 

съответните опасности, степен на въздействие на риска, оценка на риска, като се изследват 

трите съставки на риска - вероятност, експозиция и тежестта на вредата. Възприета е 

белгийската практика за дефиниране на риска (Р) като величина, съставена от 

произведението на два параметъра — вероятност (В) и последици (П). Подробно изложение 

на горепосочените обстоятелства е направено за всеки един от дефинираните от 

възложителя рискове, като за всеки от тях са описани минимум по три групи възможни 

форми на проявление. Например за риска „Забава при започване на строителните работи― са 

описани следните проявни форми –  рискове, произтичащи от изпълнителя на обществена 

поръчка (изготвяне на проектите, съгласуване и одобряване, получаване на разрешение за 

строеж, организация и набавяне на технически и човешки ресурси); рискове, произтичащи от 

Възложителя на обществена поръчка (предоставяне на строителна площадка, забавяне във 
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възлагането на строителния надзор на СМР); рискове, произтичащи от трети страни 

(забава на доставчици на строителни материали, необходими за изпълнението на СМР); 

Рискове, произтичащи от климатични фактори (неподходящи климатични условия за 

започване на строителни дейности). Като методи за идентификация на опасностите тук са 

посочени - личен оглед на обекта, разговори с Възложителя, наблюдение на процесите и 

контролни замервания. Като краен документ от този етап се разработват карти за оценка 

на риска. Степента на въздействие върху изпълнението  на проекта е оценена като 

„средна―.  Аналогично на описанието на първия рисков сегмент участникът е направил 

подробно изложение на обхвата и степента на въздействие  на всеки един от рисковете 

върху изпълнението на обществената поръчка. На следващо място участникът е предложил 

повече от 3 различни мерки за предотвратяване и елиминиране за всеки един от рисковете, 

идентифицирани от възложителя. Така например по отношение на времевия риск 

„Отклонения от представения линеен график за изпълнение―, участникът посочва като 

превантивни дейности - съобразност на СМР с проектната документация; 

законосъобразност на СМР и влагането на високачествени материали; използване на 

материали, които са в съответствие с технологията за изпълнение и устойчиви на 

атмосферните условия; съгласуваност и координация в действията между Възложителя и 

определения от него екип за управление на обекта и Изпълнителя; осъществяване на 

своевременно и ефективно взаимодействие чрез кореспонденция между Изпълнител, 

Възложител, Строителен надзор за адекватни действия при възникване на непредвидени 

видове и количества СМР; строго спазване на графика за изпълнение и контрол от страна на 

техническото ръководство на обекта; проследяване на дългосрочни климатични прогнози и 

съобразна подготовка; Поддържане на отношения с НИMX към БАН за предоставяне на 

пълни справки за прогнозните метеорологични условия, имащи отношение към изпълнение на 

работите по договора и спазване на технологията за изпълнение на СМР. Като мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на риска са посочени: -  възлагането на 

дейностите по ръководството на строителните дейности на експерти изпълнили 

множество обекти сходни с предмета на поръчката и имащи натрупан богат 

професионален опит при строителството на обекти, сходни с предмета на поръчката; 

преработване на графика за изпълнение за по-ефективно изпълнение с цел спазване на крайния 

срок за изпълнение; въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите 

граници, съгласно Кодекса на труда; ангажиране на допълнителен човешки ресурс за 

компенсиране на забавата; осигуряване на повече и по-ефективна специализирана техника и 

механизация за оптимизиране на строителния процес; допълнителни стимулиращи 

възнаграждения за увеличаване производителността на работниците. Аналогично на 

изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът 

разписва повече от 3 различни мерки за предотвратяване и елиминиране за всеки един от 

рисковете, идентифицирани от възложителя. Като цяло, участникът правилно е 

разграничил превантивните от последващите дейности за всеки един от дефинираните от 

Възложителя рискове, което обстоятелство е предпоставка за ефективност на 

предложената от участника Стратегия за управление на риска. Ангажираните мерки са 

логически последователни, обусловени една от друга, обосновани и строго систематизирани. 

Прави впечатление, конкретното описание на всички мерки, които са адекватни и 

кореспондиращи със съответния идентифициран риск. Получената максимална оценка по 

този показател се мотивира и от обстоятелството, че участникът е предвидил дейности за 

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

контрол на изпълнението на предложените мерки. Така например по отношение на риска 

„Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини―, 

участникът е разписал мерки за мониторинг, изразяващи се в следене изпълнението на 

цялата последователност на технологичния процес, възлагане на отговорности на отделни 

лица или  групи относно недопускане изоставане  на графика при текущо изпълнение на 
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дейностите, своевременно отразяване на обстановката при изпълнение на работите и 

изпреварващо действие на специалистите, а по отношение на мерките за контрол 

участникът предвижда дейности, изразяващи се в строг контрол - оглед за повреди преди 

започване на всяка дейност по монтаж на материали или оборудване, които ще се маркират 

и ще се поправят. Освен дефинираните от Възложителя рискове, участникът е разписал и 

следните допълнителни рискове: -  Промени в законодателството на България или на ЕС, 

промени в изискванията на предприя-тието за управление на дейностите по опазване на 

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

страна на местното население. За всички допълнителни рискове също са описани: - Обхват и 

степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; Мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, респ. невъзможността за предприемане на мерки в 

конкретния случай; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска; 

Мониторинг на риска и Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, 

преодоляване на последиците от настъпили рискове. На следващо място в Стратегията си 

за управление на риска, участникът е разписал подробно методите за контрол върху 

изпълнението на програмата за управление на риска, включително: - Мониторинг (на риска, 

който ще се осъществява чрез непрекъснати проверки, надзор, критично наблюдение или 

определяне на състоянието, с цел да се установят промените от гледна точка на 

изискваното и очакваното равнище на изпълнение. Извършване седмични, месечни, 

тримесечни, полугодишни или годишни прегледи (анализи) с оценка на съдържанието, 

реализацията и ефективността от дейностите по управление на рисковете, с цел 

идентифициране на възможностите за оптимизирането им, предприемане на необходимите 

мерки и актуализиране на списъка от рисковете и техния статус; Контрол върху 

изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците от настъпили 

рискове; Мониторингът и Прегледът, като част от планирането на Процеса за управление 

на риска, включващи редовни проверки и наблюдение – периодични и ad hoc; Мониторинг и 

Преглед на Рамката; Непрекъснато подобряване на Рамката; Идентификация и оценка на 

риска, включително - Компетентност, отговорност и сфери на влияние; Задължения на 

Ръководството; Идентификация на риска на работните места; Първоначална оценка на 

риска; Използване на оценката на риска; Преоценка на риска; Цели по здраве и безопасност 

по време на работа. При анализ на дейностите за мониторинг и контрол комисията счита, 

че същите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им 

способстват за постигане на целите по мониторинг и контрол и гарантират възможността 

за постигане на положителни резултати. Описан е Модел за управление на риска при 

инвестиционни строителни проекти, включително: - 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 и 

Матрица на риска. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част е всеобхватно, в него е 

обърнато внимание на всеки един от възможните рискове, като по отношение на него е 

налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от 

него методика за оценка на офертите, а именно: предвидени са 3 /три/ или повече различни 

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

последиците за всеки един от рисковете, предвидени са ефикасни и ефективни дейности за 

мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, предвидени са ефикасни и 

ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Предложени са 

ефикасни контролни дейности и конкретни адекватни мерки, отчетени са възможни 

аспекти на проявление и обхват на описаните рискове, извършена е оценка на степента на 
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въздействието им.  

Ето защо, участникът получава 10 точки по настоящия показател. 

 

 

4. Горепосочените оценки са закрепени таблично в обобщен вид, както следва: 

  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА 
 

 

 

Оценяван участник 

 

Оценка по показател  

Гаранционен срок на 

изпълнената 

водоснабдителна 

мрежа  

(О2) 

Техническо 

предложение за 

изпълнение на 

поръчката  

(О3) 

Управление  

на риска  

(О4) 

 

 

КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - 

ХИТ“ДЗЗД  

 

8 
точки 

 

 

30  

точки 

 

10  

точки 

 

 

„МОГИЛИЦА”ДЗЗД  

 

8 
точки 

 

 

5 

точки 

 

10  

точки 

 

 

 „КРАСИН” ООД 

 

 

10  
точки 

 

 

15 

точки 

 

10  

точки 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно 

Р Е Ш И: 
 

 

I. Допуска до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ следните участници: 

 

 КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД. 

 „МОГИЛИЦА”ДЗЗД. 

 „КРАСИН” ООД. 

 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 02.12.2015 

г. /втори декември две хиляди и петнадесета година/ от 09:30 часа в заседателна зала № 343, 

находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. 

Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени 

посредством съобщение в профила на купувача. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения: 
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Приложение № 1 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД. 

Приложение № 2 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на „МОГИЛИЦА”ДЗЗД. 

Приложение № 3 – Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на 

поръчката на „КРАСИН” ООД. 

 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 26.11.2015 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  

/………………..................../ 

 


