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ПРОТОКОЛ № 3 

 

от оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за 
услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: „Упражняване 
на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект 
„Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 
акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество 
„Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“,публикувана на сайта на община Смолян на интернет 

адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1265 – профил на купувача и на Портала за 

обществените поръчки под уникален код ID 9045296 

Днес 14.09.2015 г., в 10.30 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 

административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 

изпълнение на Заповед № 1873/07.09.2015г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 

състав: 

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

Членове: 
1. Милена Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян. 

2. Ружка Илчева - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/. 

След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и тяхното съответствие с изискванията на възложителя за допустимост и не 

беше приета писмената обосновка на участника  „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“АД, гр. 
София  по отношение на предложената цена за изпълнение, поради липса на изложени 

обективни обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на обществената 

поръчка; предложеното техническо решение; наличието на изключително благоприятни 

условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или 

получаване на държавна помощ, комисията пристъпи към оценка на предложенията на 

допуснатите участници, в съответствие с предварително обявените условия по критерия 

„икономически най-изгодна оферта“. 
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 УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О1). 
Тежестта на показателя оценка на изготвеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката (О1) е 65 % /шестдесет и пет процента/ от общата комплексна 

оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 65 /шестдесет и пет/ 

точки. 

Оценката по показателя се извършва съгласно следните критерии за постигната 

степен на съответствие с изискванията на възложителя: 

 

ПОКАЗАТЕЛ 
Макс. брой 

точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката  
(О1) 

65 

точки 
Фактори, влияещи на оценката: 
1. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. 
2. Описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените 
строително-монтажни работи в строителството на обекта. 
3. Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР. 
4. Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали за 
изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, складиране, изпитване, влагане, подмяна, корекция. 
5. Описание на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на отделните 
специалисти, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 
6. Описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

№ Критерии за оценка по показателя. Степен на съответствие. Оценка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 
факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 точки 

 

 

1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата 

по закон документация за обекта, като е спазил изискването за технологично 

обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните 

с тях подготвителни дейности. 

2. Налице е детайлно описание:  

- на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта;  

- на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в 

съответствие с изискванията на техническата документация; 

- на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на 

отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата 

на съответните дейности; 

- на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение 

на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по 

упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и 

тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 

изпитване. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на 

строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и 

контрол по подмяната и корекцията им. 
 

 

 

 

 

 

В техническото предложение е налице поне едно от следните обстоятелства:  

 

 

 

 

1. Участникът е допуснал разминаване при някои СМР между изготвения подход 

за изпълнение на поръчката и технологично правилната последователност на 

строителните процеси и/или последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта. 
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II. 

2. Допуснати са несъществени пропуски при описанието на един от следните 

компоненти:   

- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 

обекта;  

- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Налице са несъществени пропуски или частично съответствие между 

разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на 

отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, отнесени към спецификата на съответните дейности. 

4. Участникът ясно е описал дейностите по съгласуване и контрол на основните 

материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно 

с всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и 

изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, но е 

налице поне едно от следните обстоятелства: по отношение на материалите не е 

обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 

начин на влагане и/или изпитване;  или участникът е посочил метод за работа 

при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания на проекта, но не е посочен контролът по подмяната 

или корекцията им. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

В техническото предложение е в сила поне едно от следните 

обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  точки  

 

1. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за обекта. 

2. Общо и бланкетно е описан един от следните компоненти: 

- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 

обекта;  

- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 

3. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси 

и отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват 

в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 

4. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол 

на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, като липсва описание на всички стъпки по упражняването на 

контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на 

тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане или изпитване и 

участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания 

на проекта и контрола по подмяната или корекцията им. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техническото предложение са в сила две или повече от следните 

обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за обекта. 

2. Общо и бланкетно е описан един от следните компоненти: 

- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 

обекта;  
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IV. 

- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 

 

 

5  точки  

 3. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси 

и отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват 

в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 

4. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол 

на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, като липсва описание на всички стъпки по упражняването на 

контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на 

тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане или изпитване и 

участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания 

на проекта и контрола по подмяната или корекцията им. 

 

Забележка: 

„Детайлно” е ясно описание, което освен че съдържа отделните етапи и видове дейности не 

се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други 

фактори, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. 

„Ясно” е описание, при което разработката включва описание, позволяващо да се 

индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната последователност 

и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, водещи до целения резултат. 

„Общо и бланкетно” е налице, когато в своето предложение участникът само е посочил 

общоприети и известни методи/термини/технологии, които не са пояснени по отношение 

приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка чрез конкретни 

доводи/примери/разяснения. 

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е 

констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от 

други факти и информация, посочени в офертата на участника, и пропускът или частичното 

несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на 

проекта и правилната технологична последователност.  

Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени 

от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”. 

 

2. Цена за изпълнение на поръчката (О2). 
Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 

(О2) е 35 % /тридесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 

брой точки по посочения показател е 35 /тридесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О2) се определя по 

формулата: 

О2 = О2 мин.  x  35  , където 

О2 у 

- О2 е оценката на оценявания участник по показателя 

- О2 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 

- О2 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката (О2) се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 
следната формула: 
 КО = О1 + О2 
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 Максималната обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред.  
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 

място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

 

І. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1.1. Оценка на офертата на участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София по показателя 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 
По така посочения показател участникът „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София, получава оценка 

на Техническoто предложение за изпълнение на поръчката O1 = 65.00 точки. 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т.7.1.1. от протокол № 

1 от 09.09.2015 г.  

1.В техническото си предложение, участникът е посочил пълната последователност на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като е спазил изискването за 

технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и 

свързаните с тях подготвителни дейности. Описанието на участника в тази част не се свежда 

единствено до изброяване на изискуемата документация, а е описана организация на работа 

и последващ /дублиращ / контрол, които целят недопускане грешки при съставянето и 

попълването на документите и тяхното срочно издаване, като са предвидени и описани: - 

Контролни механизми и Последващ дублиращ контрол. Участникът е описал освен 

документацията, която ще се изготвя на всеки етап от изпълнението на СМР и конкретните 

дейности на строителния надзор на съответния етап, включително проверките, които ще се 

извършват, отразяване на констатациите от тях и описание на конкретни действия при 

възникване на даден проблем. Ясно и подробно са разписани дейностите по правилното 

документиране на инвестиционния процес. Предвидено е да се съставят доклади за 

напредъка и заключителен доклад, както следва: - Встъпителен доклад; Месечен доклад; 

Доклад за плащане на Изпълнителя на СМР – окончателно; Заключителен доклад за 

изпълнението на договора. За всеки доклад е посочено минимално необходимото 

съдържание, предпоставките за издаването им на съответния етап и конкретните задачи и 

отговорности на екипа. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор, влияещ на 

оценката, участникът е представил детайлно описание, което не се свежда единствено до 

изброяване на необходимата по закон документация, а са предвидени и допълнителни 

контролни механизми, които целят недопускане грешки при съставянето и попълването на 

документите и тяхното срочно издаване, а от друга страна разработката включва описание, 

позволяващо да се индивидуализира на всеки един етап, съответното необходимо действие в 

тяхната последователност и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, 

водещи до целения резултат. 

2. По отношение на втория фактор – „Описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в 

строителството на обекта”, участникът е направил детайлно описание, като на първо място е 

посочил всички необходими дейности, за които строителният надзор отговаря в съответствие 

с техническото задание и законовите изисквания. На следващо място са описани конкретните 

действия на екипа в изпълнение на задълженията и отговорностите си, като са предвидени 

дублиращи проверки и контрол, които да гарантират допълнителна превенция на 

изпълняваните строителни дейности и недопускане на отклонения от одобрения проект, 

техническата спецификация, технологичните и законовите изисквания. Описана е Система за 
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анализ и контрол на дейностите по време на изпълнение на СМР. На следващо място в по-

подробен аспект са описани вменените дейности и системата за анализ на контрола по етапи 

на реализиране на проекта, които включват: - Контролните дейности по законосъобразното 

започване на строежите; - Контролните дейности за законосъобразното изпълнение на 

проекта, включително: - Трасиране елементите на обекта, Подготовка на строителната 

площадка, Земни работи, включително - изкоп за полагане на водопроводни тръби, контрол 

при изпълнение на насипите, упражняване на СН при изпълнение на водопроводните работи, 

включително - транспорт и складиране на тръбите PEHD, полагане на тръби от PEHD, челни 

заварки на PEHD, направа на бетонни тела за опорни блокове по трасето на водопровода, 

направа на СВО, Упражняване на СН при изпълнение на асфалтови работи за възстановяване 

на настилка, Упражняване на СН при ремонт на настилки за възстановяване, Контролните 

дейности при предаване на строежа и др. При описанието на всяка една от горепосочените 

контролни дейности, участникът конкретно е разписал: - обхват на проверките на всеки етап, 

подетап, съпътстваща или свързана дейност, документите, които се съставят, 

разпределението на експертите, включително организация за плътен контрол, 

взаимозаменяемост на експертите и последващ контрол, който ще се осъществява както от 

Ръководителя на екипа, така и от Координатора на проекта.    

Участникът е разписал и дейности за недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; дейности по безопасност и здраве и действия при 

допълнителни или непредвидени работи, при които дейности отново са описани обхват на 

контрола, разпределение на задачите и отговорностите по дейности и етапи на изпълнение и 

начина на постигане на целения резултат. 

Комисията счита, че по отношение на този фактор е налице детайлно описание, тъй като 

същото не се изчерпва с изброяване на дейностите, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователността и технологията, като ясно са 

разписани конкретните задължения и отговорности за всеки етап и подетап със съответните 

контролни механизми, включително дейности за недопускане увреждане на трети лица и 

имоти вследствие на строителството; дейности по безопасност и здраве и действия при 

допълнителни или непредвидени работи, които дейности имат отношение към повишаване 

на качеството на изпълнение на поръчката и целящи една допълнителна превенция на 

изпълняваните СМР, с цел недопускане на отклонения от одобрените проекти, 

технологичните и законови изисквания. 

3. При описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, участникът 

отново е представил ясно и детайлно описание на мониторингът, който ще се изпълнява в 

следните направления: - Мониторинг на методите на изпълнение на главните и съпътстващи 

видове работи, който включва - спазване на технологията и технологичната 

последователност на работа; ползване на предвидените машини и съоръжения за 

извършването им; доказателства за правилното транспортиране и съхранение на 

материалите; извършване на всички действия съгласно описаната технология на изпълнение 

за вида работа и спазване на изискванията за безопасност на работа. Описани са конкретно 

обхвата на наблюдението и контролът, който ще се осъществява при изпълнението на 

отделните видове дейности - земни работи, обратните насипи, стоманобетонни конструкции, 

технологията на полагане на тръбопроводите и т.н. Обхвата на проверката преди започване 

на всеки вид СМР обхваща: - проверка на доставените материали, машини и съоръжения; 

съответствието им с проектните; качеството при започване на съответния вид работа; 

наличие на Декларации за съответствие, лабораторни проби, технически паспорти за 

съоръженията, указания за технология на работа и др., доказващи съответствие с 

действащите стандарти, технически одобрения; Контролът на изпълнение на видовете 

работи, които екипът на строителния надзор ще извършва на място, включва технологията на 

работа и измерванията и изпитванията на изпълнените видове работи. Описанието обхваща 

контрола, който ще се осъществи на отделните етапи на изпълнение, както следва: - етап на 

подготвителни дейности при определяне на строителната линия и ниво, по време на 

изпълнение на водопроводните мрежи за спазване на профилите, при уплътяване на земните 

пластове до възстановяване на пътната настилка. Предложената  организация има за цел да 



7 

 

се допуска изпълнение на следващ вид работа само след приемане на изпълнени 

предшестващи видове работи с доказано качество. Описана е системата за отчет на 

документацията за измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи, 

която ще се прилага, като на Възложителя ще се представят в края на всеки месец доклади, 

отразяващи реалния напредък на строителството, отразените и остойностени количества 

изпълнени СМР, възникналите непредвидени видове СМР. Относно изпълнението на тази 

система участникът е разписал отговорниците за сътавянето на съответния документ, 

срокове, съдържание и т.н. На следващо място е описан контролът по спазване на 

календарните графици за изпълнение на обекта, графици за доставка на материали и изделия, 

графици за мероприятия по опазване на околната среда и за недопукане увреждане на трети 

лица и др.  

Комисията счита, че по отношение на този фактор направеното описание е детайлно, тъй 

като същото не се изчерпва с изброяване на дейностите, а ясно са разписани конкретните 

задължения и отговорности за всеки етап, включително контрол преди започване на вида 

работа, както и последващ контрол за качествата на изпълнените видове работи, контролните 

изпитвания на изпълнените водопровди участъци, промивките и дезинфекцията им, както и 

мониторинг на безопасното изпълнение на  отделните видове работи, които дейности имат 

отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Предвидената 

система за документиране и отчетност на изпълнените видове СМР и контролът по спазване 

на съответните графици, също имат отношение към повишаване на качеството на изпълнение 

на поръчката с оглед отразяване на реалния напредък на строителството и недопускане на 

отклонения от одобрените графици, технологичните и законови изисквания, като контролът 

включва и мероприятия за опазване на околната среда и за недопукане увреждане на трети 

лица.   

4. Участникът е представил пълно и детайлно описание на дейностите по съгласуване и 

контрол на технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката. 

Описани са дейностите, които подлежат на съгласуване и контрол по време на 

строителството. Подробно са описани начините за изпълнение на входящият контрол, 

контролът на изпълнение на видовете работи, като са посочени документите, които ще се 

изискват, разпоредбите и стандартите, на които да отговарят. В подготвителният етап ще се 

провери съответствието на графика за доставки с одобрения от Възложителя строителен 

график, от една страна и капацитета на наличните складови площи от друга. Ще бъде 

допуснато започване на строително-монтажните работи, само при наличие на ресурсна 

обезпеченост и ясна визия за ритмичността на доставките, гарантираща спазване на 

строителния график. Ще се изискат от Строителя сертификати за произход/ декларации за 

съответствието със съществените изисквания/ декларации за експлоатационни показатели/ 

други приложими документи за всеки материал или изделие, вложени в строежа и ще се 

провери и удостовери съответствието им с параметрите заложени в проекта и техническата 

спецификация на Възложителя. Регулярно ще бъдат проверявани наличностите в складовете 

на Строителя, както и начина на складиране съгласно предписанията на производителя. 

Контролът ще обхваща местата за складиране на основните материали, местоположението и 

размерът на местата за съхранение на всички натрупани запаси от стоки и материали, 

включително изкопни материали и оборудване, ще се изиска схема за обезопасяване на 

работите и превантивните мерки за защита от повреда, включително и вандализъм, 

наводнение, земетресение, ураган, пожар и кражба. Описани са действията, които ще се 

предприемат  при установени доставки, които не съответстват на изискванията и действията 

в случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните 

продукти, като при описанието подробно са разписани задачите и отговорностите на екипа и 

стъпките за изпълнение на съответното действие. За извършване на регламентираните 

изпитвания и измервания на влаганите в строителството материали и за качеството на 

изпълнените видове работи ще се извършва проверка на предложените от строителя 

акредитирани лаборатории с цел да се осигури пълно съответствие с договорните 

изисквания, описани са всички дейности, които ще изпълни строителния надзор за 

постигането на тези цели. 
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Комисията счита, че по отношение на този фактор е налице детайлно описание, тъй като  

ясно са разписани всички стъпки по упражняването на контрол на технологичното 

оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, конкретните задължения и отговорности, включително контрол за съответствие 

на техническите изисквания на проекта, ритмичността на доставяне на материалите, начина 

на складиране, начина на влагане и изпитване. Посочен е метод за работа при установяване 

на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 

проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Предвидена е проверка и на предложените 

от строителя акредитирани лаборатории с цел да се осигури пълно съответствие с 

договорните изисквания, като всички изброени дейности имат отношение към повишаване 

на качеството на изпълнение на поръчката. 

5. Налице е детайлно описание на разпределението на човешките ресурси и отговорностите 

по специалности на отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на 

съответните дейности. Вътрешно – фирмената организация на работа предвижда двустепенна 

структура на управление, контрол и работа по проекта, включваща - Екип за ръководство и 

управление на проекта и Изпълнителски екип на място от ключови експерти и експерти, 

които да подпомагат дейността им. Екипът за управление и ръководство на проекта включва 

2-ма специалисти: - Представляващ надзора и Координатор на проекта. Участникът подробно 

е описал конкретните им задължения и отговорности на всеки етап от изпълнението на 

поръчката, включително ежедневни оперативки за обобщаване и анализиране на 

информациите от надзорниците /изпълнителският екип на място/, за напредъка на работата и 

проблемите на обекта и извършване проверки на съответните участъци. 

Изпълнителският екип на място на строежа е съставен от ключови експерти по специалности 

ВиК, Геодезия и Координатор по безопасност и здраве. В екипа са включени основни 

ключови експерти по горните специалности и дублиращи експерти, подпомагащи рабата на 

ключовите експерти с оглед осъществяване на плътен контрол върху целия строителен 

порцес. За всеки експерт отново са описани подробно задълженията, отговорностите, 

документите, които следва да изготвят и подписват, включително действията, които следва да 

предприемат при констатирани неправилно изпълнени работи. Така предложеното 

разпределение на дейностите и връзките между екипа на строителния надзор, цели плътен 

контрол на изпълняваните на строежите дейности, добра информираност на ръководителя на 

екипа и на екипа за ръководство и контрол и обезпечаване присъствието на необходимите 

експерти на конкретното място и в необходимото време. На следващо място участникът е 

разписал отделните етапи на работа и обезпеченост на дейностите. Описан е методът на 

действие при невъзможност на определен специалист да бъде на място при извършване на 

определени видове работи, с оглед приетата двустепенна структура на управление на 

работата и предвидените дублиращи ключови експерти по части ВиК, геодезия и безопасност 

и здраве са описани действията по уведомяване за това обстоятелство и изпращането на друг 

специалист.  

Комисията счита, че по отношение на този фактор направеното описание е детайлно, тъй като 

същото не се изчерпва с посочване на разпределението на човешките ресурси и 

отговорностите по специалности на отделните специалисти, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани  с обезпечаване присъствието на експертите при изпълнение 

на всички видове СМР, предложена е организация на работа с ясно разписани задължения и 

отговорности на специалистите и вътрешнофирмената комуникация. Предвидени са екип за 

ръководство и управление на проекта и изпълнителски екип на място от ключови експерти и 

експерти, които да подпомагат дейността им, включително дублиращи експерти, така 

предложената организация е свързана с повишаване на качеството на изпълнение на 

поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. 

Описанието е подробно и ясно, тъй като позволява да се индивидуализират правомощията, 

задълженията и отговорностите на всеки експерт и действията, които следва да изпълняват в 

тяхната последователност и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, 
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водещи до целения резултат, като са представени и конкретни примери за избягване на 

възможни рискове. 

6. Налице е детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.  

Основните етапи от стратегията за контрол върху технологичната последователност на 

строителните процеси включват: 

ü входящ контрол върху доставките на материали и изделия и съответствието им с 

техническите изисквания на проекта. Участникът подробно е описал начина на 

осъществяване на този контрол, включително проверка на доставките на място; контрол на 

графика на доставките,  

ü контрол по ритмичността на доставките, включително транспортиране и складиране и 

съхранение; 

ü контрол на технологията на полагане. Участникът е описал дейностите за спазване на 

технологичната последователност и точното изпълнение на СМР, съгласно КСС към проекта, 

за които ще следи строителният надзор. Дейностите са разписани конкретно по видове СМР, 

като е описано какво следва да съблюдава строителния надзор при съответната дейност, като 

е отчетена и спецификата на дейността. 

ü контрол на изискващите се изпитвания. Описани са дейностите за промивка, дезинфекция, 

изпитване на водата  – химичен и микробиологичен анализ.  

Участникът е описал и система за вътрешно-фирмена комуникация по отношение на 

контрола, като в тази връзка ще се изисква от екипа изготвяне, съхранение и отчетност по 

отношение на редица допълнителни документи, които са изброени. 

Описана е процедурата, която следва да се изпълни при установяване на несъответствия на 

строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта. 

На последно място е представена стратегия за гарантиране устойчивостта на резултатите, 

инструменти за изпълнение на услугата и методи за изпълнение на услугата, включително -

запознаване с отговорностите и задълженията на участниците в инвестиционния  процес, 

посещения на строителната площадка и контрол.  

Комисията счита, че по отношение на този фактор, влияещ на оценката, участникът е 

направил детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описанието не се 

изчерпва с изброяването на необходимите дейности, а  конкретно са разписани задълженията 

по видове СМР, като е отчетена и спецификата на дейността. Предложени са и допълнителни 

фактори, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, 

както следва - разработена система за вътрешно-фирмена комуникация по отношение на 

контрола, изготвяне, съхранение и отчетност на допълнителни документи, целящи 

качествено и срочно изпълнение на задълженията и устойчивост на резултатите. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че участникът е постигнал пълна степен на 

съответствие с изискванията на възложителя, съгласно критериите за оценка по 

показателя, като в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

факторите, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от обстоятелствата посочени в т. І 

от методиката за оценка, с оглед на което са налице предпоставките, заложени в 

одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи максимална оценка на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 65 точки. 

 

1.2. Оценка на офертата на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали по 

показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 

По така посочения показател участникът „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали, 

получава оценка на Техническто предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5.00 

точки. 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т.7.2.1. от протокол № 

1 от 09.09.2015 г.  
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1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като е спазил изискването за технологично обусловена 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности. Освен изброяване на документите, участникът е посочил и експертите и 

съответните участници в строителството, които ще участват при съставянето на дадения 

документ. За част от документите е посочено и минимално необходимото съдържание.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор участникът е 

представил детайлно описание, което не се свежда единствено до изброяване на 

необходимата по закон документация, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с обясняване на последователността, предпоставките и отговорностите за изготвяне 

на съответния документ, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на 

поръчката. 

2. Налице е детайлно описание  на дейностите, които ще контролира строителният надзор 

при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта. 

На първо място е посочено спазване на регламентираните изисквания на чл. 166, ал.1 от ЗУТ, 

контрол по спазването на изискванията по чл.169, ал.1, 2 и 3 и чл. 169 б, ал.1 от ЗУТ. На 

следващо място  са описани специфичните дейности, които ще изпълни строителния надзор 

при следните видове дейности: - Откриване на строежа; Доставка на тръби, фасонни части, 

ПХ, ТСК и др. Разваляне на настилки и улични основи; Изкопни работи; полагане на пясъчна 

възглавница под тръбите; Полагане на водопроводни тръби върху уплътнената пясъчна 

възглавница. Направа на сградните водопроводни отклонения. Монтаж на фасонни части и 

арматури. Монтаж на ПХ и др. арматура; Обратно засипване на новоположените 

водопроводи по участъци и клонове; Хидравлични проби по участъци. Дезинфекция на 

водопровода по участъци; Подготовка на обекта за цялостно приемане. За всеки вид дейност, 

участникът е разписал: - Дейността по СН; Необходими документи по СН; Срок. Особености 

и Отговорни експерти. 

Комисията приема направеното описание за детайлно, тъй като същото не се изчерпва с 

изброяване на дейностите, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на начина по който ще се изпълняват дейностите, като ясно са разписани 

конкретните, необходими документи, срокове, дейности и отговорните експерти, при което 

може да се индивидуализира всеки един елемент и необходимо действие в тяхната 

последователност и съгласуваност. 

3. Описанието на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР се свежда до 

описание на изискваните от строителя документи и информация за част от строителните 

дейности, а именно - изпълнение на изкопи, изпълнение на обратни засипки, изпълнение на 

пътни основи и под-основи, изпълнение на настилки, изпълнение на бетонови и 

стоманобетонни конструкции – приливни шахти, отливни канали и др, но липсват основни 

строителни дейности като например полагане на тръби, изпитване на тръбопроводи и др. 

Описана е информацията, която ще бъде изискана от изпълнителя на СМР относно 

монтажните работи. Описани са внедрените системи в дружеството, които ще се прилагат 

като описанието е общо и бланкетно, тъй като отразава принципни методи и похвати на 

работа, но не е отразена спецификата на настоящата поръчка, не са разписани конкретни 

отговорности, задължения, срокове и т.н.. Така представеното описание не позволява да се 

индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната последователност и 

съгласуваност с оглед постигане на целения резултат. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че описанието по този фактор, влияещ върху 

оценката е общо и бланкетно. 

4.Относно дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните 

материали за изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че материалите, които 

Строителят ще влага на обекта, ще бъдат предварително съгласувани с Консултанта и 

Възложителя и след одобрението им, ще се разрешава доставка на необходимото количество, 

посочени са документите, които следва да се представят за доказване на тяхното 

съответствие. Изискването за предварително съгласуване според участника изключва 

вероятността, на обекта да се допусне влагане на материали несъответстващи на 
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техническите изисквания. В представеното описание не е обърнато внимание на 

ритмичността на доставяне на материалите, начина на складиране, начин на влагане и 

изпитване и участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта 

и контрола по подмяната или корекцията им.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че описанието и по този фактор, влияещ върху 

оценката е общо и бланкетно. 

5. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси и 

отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват в процеса на 

контрол на изпълняваните дейности. За изпълнението на поръчката са предвидени следните 

експерти основни - инженер – ВиК и инженер – геодезист и допълнителни експерти - 

инженер-геолог и пътен инженер. Посочени са отговорностите само на основните експерти, 

приложена е организационна схема, в която фигурират и допълнителните експерти, но за тях 

не са разписани никакви конкретни задължения, отговорности и т.н. 

Така представеното описание не позволява да се индивидуализира всеки един елемент и 

необходимо действие в тяхната последователност и съгласуваност, липсата на информация 

води до невъзможност да се прецени как ще се постигне целения резултат, с оглед 

обезпеченост с необходимия човешки ресурс при изпълнението на контрола на СМР. 

6. Участникът е  описал контрола върху технологичната последователност на строителните 

процеси, като е посочил информацията, която ще се регистрира и в кои документи ще се 

отрази. Посочени са видовете работи, за чието правилно изпълнение ще се следи. Посочено 

е, че контрола ще се изразява в: - правилно изпълнение на предвидените СМР; спазване на 

проектната документация; контрол върху технологията на изпълнение на съответния вид 

СМР; контрол върху качеството и количество; контрол върху доставките на предвидените 

материали; контрол върху начина на съхранение на доставените материали  преди влагането 

им в строежа, но не е посочено по какъв начин ще се осъществи този контрол, липсват 

конкретни дейности, задачи, отговорности, срокове и т.н. 

В своето предложение участникът само е посочил общоприети и известни методи, които не 

са пояснени по отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка 

чрез конкретни разяснения, с оглед на което същото се явява общо и бланкетно. 

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите по показателя - Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О1), оценката за постигната степен на 

съответствие с изискванията на възложителя се извършва съгласно посочените в т. І – ІV 

критерии. В настоящия случай е налице хипотезата на т. ІV, съгласно която, когато в 

техническото предложение са в сила две или повече от изброените обстоятелства, 

свързани с описание на организацията и плана за работа, това предложение следва да се 

оцени с 5 т. по този показател. Видно от гореизложеното в предложението на участника 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД са налице повече от две от посочените в т.ІV обстоятелства. 

Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 

заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5 точки. 

 

1.3. Оценка на офертата на участника „ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали по показателя 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 
По така посочения показател участникът „ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали, получава 

оценка на Техническто предложение за изпълнение на поръчката O1 = 15.00 точки. 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т.7.4.1. от протокол № 

1 от 09.09.2015 г.  

1. В представеното Техническо предложение участникът детайлно е описал пълната 

последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация, като е спазил 

изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни 

процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Описанието в тази част не се свежда 
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единствено до изброяването им, а са налице пояснителни текстове относно  необходимите 

действия, свързани с изготвянето на всеки документ, включително предпоставки за 

издаването на съответния документ, отговорности на различните участници в 

строителството, срокове и т.н.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор участникът е 

представил детайлно описание, което не се свежда единствено до изброяване на 

необходимата по закон документация, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с обясняване на последователността, предпоставките, отговорностите и сроковете 

за изготвяне на съответния документ, имащи отношение към повишаване на качеството на 

изпълнение на поръчката. 

2. Участникът е описал дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, като са представени дейностите, 

които ще се изпълняват на различните етапи на изпълнение на СМР, както следва - 

Запознаване на екипа с проекта, графиците и изискванията на възложителя; Подготвителни 

дейности; Дейности по време на изпълнение на предвидените СМР, където ще се 

контролират - Геодезически работи, Изкопни работи,  Водопроводна мрежа и монтажни 

работи, Обратни насипи,  Бетонови работи, Възстановителни работи и Проби, изпитания и 

дезинфекция. Описани са и постоянните контролни дейности, които ще се изпълняват на 

всички  етапи.  

Комисията приема направеното описание за детайлно, тъй като същото не се изчерпва с 

изброяване на дейностите, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на начина по който ще се изпълняват дейностите, като ясно са разписани 

постоянните дейности и дейностите, които ще се изпълняват на различни етапи. 

3. Участникът е описал мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР, 

както следва: - трасиране на строежа, изкопни работи и подготовка на основата, монтажни 

работи, водни проби, единични проби, обратни насипи, кофражни работи, бетонови работи, 

полагането на асфалтови настилки. Като при описанието за всеки вид СМР е посочено за 

какво следва да следи строителния надзор, акта, който следва да се изготви, предпоставките 

за издаването му, отговорности на експертите, срокове и т.н. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор участникът е 

представил описание, в което ясно е описан начина, по който ще се изпълнява мониторинга 

на методите на изпълнение на основните видове СМР в съответствие с Техническата 

спецификация, като са разписани конкретни задължения, отговорности и предпоставки, 

имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. 

4. Участникът е представил описание на дейностите по съгласуване и контрол на основните 

материали за изпълнение на поръчката, като е посочено, че материалите ще бъдат подложени 

на входящ контрол и одобряване на база съответствие с изискванията на проекта, 

приложимите стандарти и нормативни изисквания, доказани с декларациите за 

експлоатационни показатели на вложените материали и/или декларация за характеристиките 

на строителния продукт.  На контрол ще бъдат подложени и организираните от строителя 

складови помещения и площадки за съхранение на материалите, ще се контролира 

спазването на изискванията на фирмата-доставчик (или производител) относно начина на 

транспорт, товарене, разтоварване и складирането на материалите, ще се следи и контролира 

стриктно графика за доставка на материали. На следващо място участникът е разписал 

дейностите, които ще се изпълнят при установяване на несъответстващ материал или изделие  

и несъответстващо изпълнение на СМР. В така представеното описание, участникът не е 

обърнал внимание на начин на влагане и изпитване на материалите.   

Предвид гореизложеното, комисията счита, че е налице  общо и бланкетно описание на 

дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката, 

тъй като липсва описание на всички стъпки по упражняването на този контрол. По 

отношение на  ритмичността на тяхното доставяне е посочено единствено, че ще се следи за 

спазване на графика, относно начина на складиране е посочено единствено, че ще бъдат 

подложени на контрол складовите помещения на строителя, но не е описан начина по който 

ще се осъществи този контрол с посочване на конкретни действия, отговорности и т.н. не е 
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разписана и процедура за контрол по отношение на начина на влагане или изпитване на 

материалите. 

5. Участникът е разписал разпределението на човешките ресурси при изпълнение на 

поръчката, като са посочени отговорностите на отделните специалисти по специалности и 

същите отговарят на спецификата на дейностите, предмет на поръчката. Предвидени са 

следните специалисти - експерт по част „В и К”, експерт по част „Геодезия”, експерт по част 

„Пътно строителство” и Координатор по безопасност и здраве, които ще бъдат подпомагани 

от технически сътрудници, на трудови договори с дружеството. Разписани са отговорностите 

на отделните експерти, включително и на техническите сътрудници, както и общите 

отговорности на екипа.  

Комисията счита, че описанието на разпределението на човешките ресурси е детайлно, с 

оглед ясно разписаните задължения и отговорности за всеки член на екипа и разпределение 

на тези отговорности по специалности в съответствие със спецификата на дейностите.  

6. Участникът е разписал контрола върху технологичната последователност на строителните 

процеси. Представено е описание на начина по който ще се осъществява контрола при 

различните видове СМР, включително на етап подготвителни дейности, посочени са 

конкретните задължения и отговорности на различните експерти, съобразно спецификата на 

съответния вид СМР, посочени са предпоставките, които следва да са налице на даден етап за 

да се разреши изпълнението и преминаването на следващ, посочени са и предвидените 

контролни замервания и съответното документиране и съставяне на съответния протокол 

относим към дадения етап и дейност.  

Комисията счита, че описанието на контрола върху технологичната последователност на 

строителните процеси е детайлно, с оглед ясно посочения начин на осъществяване на 

контрола по видове СМР и посочените задължения и отговорности за всеки член на екипа и 

разпределение на тези отговорности по видове дейности и в съответствие с тяхната 

специфика. Това описание позволява да се индивидуализира всеки един елемент или 

необходимо действие в тяхната последователност и съгласуваност, при което са разгледани 

възможните аспекти, водещи до целения резултат. 

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите по показателя - Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О1), оценката за постигната степен на 

съответствие с изискванията на възложителя се извършва съгласно посочените в т. І – ІV 

критерии. В настоящия случай е налице хипотезата на т. ІІІ, съгласно която, когато в 

техническото предложение е в сила поне едно от изброените обстоятелства, свързани с 

описание на организацията и плана за работа, това предложение следва да се оцени с 15 т. 

по този показател. Видно от гореизложеното в предложението на участника „ГАРАНТ-

ИНВЕСТ”АД е налице едно от посочените в т.ІІІ обстоятелства. 

Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 

заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 15 точки. 

 

1.4. Оценка на офертата на участника ДЗЗД „ИНФРАМ 1”, гр. София по показателя 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 
По така посочения показател участникът ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София, получава оценка 

на Техническто предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5.00 точки. 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т.7.5.1. от протокол № 

1 от 09.09.2015 г.  

1.Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като е спазил изискването за технологично обусловена 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности. В табличен вид са описани видовете документи и съответните дейности по 

съставяне и оформяне на всеки документ. На следващо място участникът е описал 

документацията, която ще се изготвя на всеки етап от изпълнението на СМР и конкретните 
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дейности на строителния надзор на съответния етап, както следва: - началото на 

строителството, по време на строителството, при форсмажорни обстоятелства и  в 

заключителния етап на строителството.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор, влияещ на 

оценката, участникът е представил детайлно описание, което не се свежда единствено до 

изброяване на необходимата по закон документация, а разработката включва описание, 

позволяващо да се индивидуализира на всеки един етап, съответното необходимо действие в 

тяхната последователност и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, 

водещи до целения резултат. 

2. По отношение на втория фактор – „Описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в 

строителството на обекта”, участникът е направил детайлно описание, като е описал 

конкретните действия на екипа в изпълнение на задълженията и отговорностите си, както 

следва: - Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с 

действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за спазване 

на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект; Контрол по 

правилно водене на строителния дневник;Контрол по качеството на влаганите строителни 

материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови 

нормали и Качествено изпълнение на строежа; Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР; Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес; 

Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа документация, 

необходима за извършване на месечните плащания; Заверка на екзекутивната документация; 

Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните 

контролни органи; Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и 

календарните графици за изпълнение на обектите; Контрол по спазването изискванията на 

ЗБУТ; Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда; Недопускане 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Годност на строежа за 

въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване. При описанието на всяка 

една от горепосочените дейности, участникът конкретно е разписал задълженията на 

строителния надзор и обхват на проверките за всяка дейност. Участникът е описал и 

необходимото съдържание на техническия паспорт на обекта.  

Комисията счита, че по отношение на този фактор е направеното описание е детайлно, тъй 

като същото не се изчерпва с изброяване на дейностите, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, като ясно са разписани конкретните задължения за всяка дейност, с 

цел недопускане на отклонения от одобрените проекти, технологичните и законови 

изисквания. 

3. Описанието на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР се свежда до 

описание на процедура за качествен контрол и контрол във времето. Така представеното 

изложение, представлява описание на процедурни правила, които не са пояснени по 

отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка чрез 

конкретни доводи/примери/разяснения, не са разписани конкретни отговорности, 

задължения, срокове и т.н., от които да е видно как участникът ще изпълни този мониторинг, 

съобразно собствените си ресурси. Така представеното описание не позволява да се 

индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната последователност и 

съгласуваност с оглед постигане на целения резултат. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че описанието по този фактор, влияещ върху 

оценката е общо и бланкетно. 

4. Участникът е представил пълно и детайлно описание на дейностите по съгласуване и 

контрол на технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката. 

Описани са процедурите за осъществяване на контрол на технологичното оборудване, 

контрол на строителните продукти, влагани в Строежа и на извършените Строително 

монтажни работи  и контрол върху лабораториите и лабораторните тестове, като за всеки вид 

контрол е посочено за какво ще следи строителният надзор, описани са действията при 

несъответствие на дадено изискване, посочени са задълженията и отговорностите на 
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консултанта. На следващо място във връзка с контрола на произхода на основните 

строителни материали са посочени документите, които ще се изискват за доказване на 

съответствието, посочено е, че ще с контролира ритмичността на доставяне на строителните 

материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, както и 

начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., описани са и действията за 

постигането на тези цели.  

Комисията счита, че по отношение на този фактор е налице детайлно описание, тъй като  

ясно са разписани всички стъпки по упражняването на контрол на технологичното 

оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, конкретните задължения и отговорности, включително контрол за съответствие 

на техническите изисквания на проекта, ритмичността на доставяне на материалите, начина 

на складиране, начина на влагане и изпитване. Посочен е метод за работа при установяване 

на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 

проекта, предвидена е проверка и на предложените от строителя акредитирани лаборатории с 

цел да се осигури пълно съответствие с договорните изисквания, като всички изброени 

дейности имат отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. 

5. Налице е детайлно описание на разпределението на човешките ресурси и отговорностите 

по специалности на отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на 

съответните дейности. За изпълнение на поръчката са предвидени двама експерти -Ключов 

експерт № 1: Ръководител на екипа експерти, Инженер част “ВиК” и Ключов експерт № 2: 

Заместник-ръководител на екипа  Инженер – Геодезист. Участникът е представил в табличен 

вид предвидените експерти, като подробно е разписал техните задължения и отговорности, 

документите, които следва да се изготвят през различните етапи от изпълнението на СМР.   

Комисията счита, че по отношение на този фактор направеното описание е детайлно, тъй като 

същото не се изчерпва с посочване на разпределението на отговорностите на човешките 

ресурси, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани  с обезпечаване 

присъствието на експертите при изпълнение на всички видове СМР, разписани са 

задълженията и отговорностите на специалистите на различните етапи от изпълнението. 

Описанието е подробно и ясно, тъй като позволява да се индивидуализират правомощията, 

задълженията и отговорностите на всеки експерт и действията, които следва да изпълняват в 

тяхната последователност и съгласуваност. 

6. Общо и бланкетно е описан контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описани са 

процесите за управление на проекта, като същите са обединени в пет групи, като са посочени 

по-важните - Планиране, Изпълнение, Контролиране и  Приключване. На следващо място са 

посочени процедурни правила за - Управление на времетраенето на проекта; Управление на 

разходите; Управление на обхвата; Управление на качеството. Участникът е описал и 

процедурите за внедрената система за качество ISO 9001:2008. Посочено е, че записите ще се 

представят съгласно съответната процедура, както следва: -QA-002, Процедура за приемане 

на СМР (строително монтажни работи); -QA-003, Процедура за плащанията; -QA-004, 

Процедура за заповеди за изменения; - QA-005, Процедура за управление на искове; - QA-

006, Процедура за архивиране и разпространение на документи; - QA-007, Процедура за 

оперативки (обектови срещи); - QA-008, Процедура за вътрешна оценка; - QA-009, 

Процедура за доклади; - QA-010, Процедура за въвеждане в експлоатация е представено 

описание на тези инструменти за управление контрола на качеството.  

Така представени тези обстоятелства представляват общи процедурни правила, които не са 

пояснени по отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка 

чрез конкретни доводи/примери/разяснения, като по никакъв начин не е описан контрола, 

който ще се изпълнява по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, с 

оглед преценка за съответствие с изискванията на техническата документация, предвид 

гореизложеното описанието се явява общо и бланкетно.  

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите по показателя - Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О1), оценката за постигната степен на 
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съответствие с изискванията на възложителя се извършва съгласно посочените в т. І – ІV 

критерии. В настоящия случай е налице хипотезата на т. ІV, съгласно която, когато в 

техническото предложение са в сила две или повече от изброените обстоятелства, 

свързани с описание на организацията и плана за работа, това предложение следва да се 

оцени с 5 т. по този показател. Видно от гореизложеното в предложението на участника 

ДЗЗД”ИНФРАМ 1”са налице две от посочените в т.ІV обстоятелства. 

Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 

заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5 точки. 

 

1.5. Оценка на офертата на участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян по показателя 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 

По така посочения показател участникът „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян, получава 

оценка на Техническто предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5.00 точки. 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т.7.6.1. от протокол № 

1 от 09.09.2015 г.  

1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като е спазил изискването за технологично обусловена 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности. Освен изброяване на документите, участникът е посочил и съответни срокове за 

издаване на дадения документ, отправяне на покани или уведомления до компетентните 

органи, посочени са участниците в строителството, които ще участват при съставянето на 

дадения документ. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор участникът е 

представил детайлно описание, което не се свежда единствено до изброяване на 

необходимата по закон документация, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с обясняване на последователността, предпоставките и отговорностите за изготвяне 

на съответния документ, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на 

поръчката. 

2. Налице е детайлно описание  на дейностите, които ще контролира строителният надзор 

при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта. 

Освен изброяване на дейностите, участникът е посочил и какво следва да се съблюдава при 

контрола на дадената дейност, както и кои са компетентните органи, имащи отношение към 

съответната дейност и от кой орган следва да е съгласувана съответната дейност. 

Комисията приема направеното описание за детайлно, тъй като същото не се изчерпва с 

изброяване на дейностите, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на начина по който ще се изпълняват дейностите, като ясно са разписани 

необходимите документи, при което може да се индивидуализира всеки един елемент и 

необходимо действие в тяхната последователност и съгласуваност. 

3. Описанието на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР се свежда до 

изброяване на дейности във връзка с мониторинга като: - осигуряване на подходящ екип,  

организиране на офис, техническа и финансова обезпеченост, провеждане на срещи и т.н. 

Посочени са дейности за мониторинг и контрол като: - Ежедневни посещения на обекта; 

Наблюдение и одобрение на методите на изпълнение на видовете СМР; Контрол на влаганите 

строителни материали; Изискване за своевременно съставяне и подписване на актове и 

протоколи по време на строителството; Участие на експертите при провеждане на пробни 

изпитания; Снимков материал по време на изпълнение на отделните видове СМР и др.  

Така представени дейностите представляват общоприети и известни методи, които не са 

пояснени по отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка 

чрез конкретни доводи/примери/разяснения, не са разписани конкретни отговорности, 

задължения, срокове и т.н., от които да е видно как участникът ще изпълни този мониторинг, 

съобразно собствените си ресурси. Така представеното описание не позволява да се 
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индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната последователност и 

съгласуваност с оглед постигане на целения резултат. Предвид гореизложеното, комисията 

счита, че описанието по този фактор, влияещ върху оценката е общо и бланкетно. 

4.Относно дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните 

материали за изпълнение на поръчката, участникът е описал само входящ контрол на 

материалите, като е посочил документите, които следва да се представят за материалите с 

оглед доказване на тяхното съответствие, посочени са и стандарти, на които следва да 

отговорят. Посочено е, че ще се извършва контрол на използваното технологично оборудване 

при изпълнение на строителството, относно поддържане в добро техническо състояние и 

транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места. Общо и бланкетно е 

посочено, че ще се следи за правилното складиране и съхранение на доставените материали 

и ще се контролират дейностите по опазване на околната среда. В представеното описание не 

е обърнато внимание на ритмичността на доставяне на материалите, начина на складиране, 

начин на влагане и изпитване. Участникът не е посочил метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта 

и контрола по подмяната или корекцията им.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че описанието и по този фактор, влияещ върху 

оценката е общо и бланкетно, като липсва значителна част от информацията, която е следвало 

да се представи в тази част от техническата оферта. 

5. Участникът е описал разпределението на човешките ресурси и отговорностите по 

специалности на отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. За изпълнението на поръчката са предвидени следните експерти - 

Ръководител екип; експерти по част Геодезия, част ВиК, част ТМС,  част Пожарна 

безопасност  и част Пътна Посочени са конкретните задължения и отговорности на всеки 

един от предложените експерти. 

Комисията приема направеното описание за детайлно, тъй като същото не се изчерпва с 

изброяване на предвидените експерти, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с конкретизиране на задачи и отговорности, свързани с изпълняваната дейност по 

съответната специалност и при отчитане спецификата на обекта. 

6. Участникът е описал контрола върху технологичната последователност на строителните 

процеси, като е посочил за отделните видове СМР какви предпоставки следва да са налице с 

оглед правилното им изпълнение, но не е посочено по какъв начин ще се осъществи контрола 

за спазване на изброените изисквания, липсват конкретни дейности, задачи, отговорности, 

срокове и т.н. 

В своето предложение участникът само е посочил общоприети и известни методи, които не 

са пояснени по отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка 

чрез конкретни разяснения, не става ясно по какъв начин ще се осъществи този контрол с 

оглед на което описанието се явява общо и бланкетно. 

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите по показателя - Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О1), оценката за постигната степен на 

съответствие с изискванията на възложителя се извършва съгласно посочените в т. І – ІV 

критерии. В настоящия случай е налице хипотезата на т. ІV, съгласно която, когато в 

техническото предложение са в сила две или повече от изброените обстоятелства, 

свързани с описание на организацията и плана за работа, това предложение следва да се 

оцени с 5 т. по този показател. Видно от гореизложеното в предложението на участника 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД са налице повече от две от посочените в т.ІV обстоятелства. 

Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 

заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5 точки. 

 

1.6. Оценка на офертата на участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян по 

показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1) 
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По така посочения показател участникът „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян, 

получава оценка на Техническто предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5.00 

точки. 
Мотиви: 
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в т.7.7.1. от протокол № 

1 от 09.09.2015 г.  

1.В представеното Техническо предложение Участникът е посочил пълната последователност 

на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта в табличен вид, като за 

различните етапи на строителния процес са посочени съответните документи, от кой от 

участниците в строителството следва да се представят, правното основание и очаквания 

резултат. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че по отношение на този фактор участникът е 

представил детайлно описание, което не се свежда единствено до изброяване на 

необходимата по закон документация, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с обясняване на последователността, предпоставките и отговорностите за изготвяне 

на съответния документ, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на 

поръчката. 

2. Участникът е описал дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, включително – описание на 

необходимите дейности, текущ контрол на качеството на дейностите и доставките, действия 

за разрешаване на възникнали проблеми и дефиниране на отделните групи дейности за 

упражняване на контрол и начин на обезпечаване изпълнението им от страна на човешки 

ресурси, както и материално-техническа и времева осигуреност. 

Комисията приема направеното описание за детайлно, тъй като същото не се изчерпва с 

изброяване на дейностите, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на начина по който ще се изпълняват дейностите с цел повишаване на качеството 

на изпълнение на поръчката.   

 3. В частта мониторинг на методите на изпълнение на СМР, участникът е дефинирал 

възможни рискове при изпълнението и мерки за преодоляване на техния негативен ефект. 

Описани са процедури по регистриране и докладване на нередности, включително оценка на 

същността и значението на всяко несъответствие, анализ на причините, възможни 

коригиращи мерки, като в заключение е подчертано, че изпълнението на заложените 

дейности ще предотврати възникването на рискове от различен характер, които да доведат до 

забавяне или неизпълнение на проекта. Описаните възможни рискове и мерки за 

преодоляване им и процедури  по регистриране и докладване на нередности сами по себе си 

не представляват мониторинг на методите на изпълнение на СМР, описани са като 

процедурни правила, но не е посочено как ще бъдат приложени те при мониторинга на 

методите на изпълнение на СМР, не е отчетена спецификата на настоящата поръчка, не са 

разписани конкретни отговорности, задължения, срокове и т.н., от които да е видно как 

участникът ще изпълни този мониторинг, съобразно собствените си ресурси.  

Така представеното описание не позволява да се индивидуализира всеки един елемент или 

необходимо действие в тяхната последователност и съгласуваност с оглед постигане на 

целения резултат. Предвид гореизложеното, комисията счита, че описанието по този фактор, 

влияещ върху оценката е общо и бланкетно. 

4. В частта - Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното 

оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, складиране, изпитване, влагане, подмяна и корекция, участникът е представил 

описание, което се свежда до: - Предварително запознаване с предвидените в одобрения 

проект технологично оборудване и материали и с процедурите на Строителя за доставка на 

технологично оборудване и материали, предварително съгласуване на строителните продукти 

доставяни от Строителя с проектанти, възложител и контролни органи за произход,  

сертификати, изпитване, влагане, подмяна, корекция и др., предварително оповестяване на 

всяко контролно мероприятие. На следващо място общо и бланкетно са  посочени действия 
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като - постоянен надзор и контрол на процесите на строителната площадка, не допускане 

отклонения от проекта без предварителното съгласие, участие във всички срещи, доклад до 

Възложителя, с копия до проектанта и Строителя, Официална писмена (документирана) 

информация за несъответствия (качеството на влаганите материали и изпълнение на 

строително – монтажните работи), между страните в строителния процес, вписване веднага 

след регистриране на ЗК на изисквания, съгласно предвижданията на проекта, на 

техническите спецификации, недефинирани в одобрения за изпълнение проект, на които 

строителните продукти трябва да отговарят по стандарт и искане към проектанта за 

утвърждаването им и допълнителни указания за полагането им.  

В така представената информация участникът не е обърнал внимание на дейности по контрол 

на ритмичността на доставяне на материалите, начина на складиране, начин на влагане и 

изпитване. Участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта 

и изобщо не описал процедура по контрол по подмяната или корекцията им. Предвид 

гореизложеното, комисията счита, че описанието по този фактор, влияещ върху оценката е 

общо и бланкетно. 

5. Участникът детайлно е разписал разпределението на човешките ресурси, като e предвидил 

изпълнителски екип от 7 експерти. За всеки предложен експерт са описани конкретните 

задължения и  отговорности, като разпределението им е съобразено със спецификата на 

съответните дейности. Описана е ресурсната обезпеченост с техническо обзавеждане и 

оборудване, наличието на офис в гр. Смолян, технически сътрудници и е предложен 

допълнителен специалист по мерките за информация, публичност и комуникация. 

Комисията приема направеното описание за детайлно, тъй като същото не се изчерпва с 

изброяване на предвидените експерти, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с конкретизиране на задачи и отговорности, свързани с изпълняваната дейност по 

съответната специалност и при отчитане спецификата на обекта, предложени са 

допълнителни специалсти, описана е техническата обезпеченост, които фактори имат 

отношение към повишаване качеството на услугата. 

6. Участникът е описал контрола върху технологичната последователност на строителните 

процеси. В изложението са описани строителните дейности, които следва да се изпълнят 

съгласно техническата документация, условното им разделяне на четири етапа и са 

разписани дейностите, които строителният надзор ще контролира на различните етапи от 

изпълнението, като отразява тяхната технологична последователност, целесъобразно 

застъпване и основни организационни зависимости. 

Комисията счита, че по отношение на този фактор, влияещ на оценката, участникът е 

направил детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описанието не се 

изчерпва с изброяването на необходимите дейности, а са разписани дейностите, които 

строителният надзор ще контролира на различните етапи от изпълнението, като е отчетена  

спецификата на обекта.  

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите по показателя - Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О1), оценката за постигната степен на 

съответствие с изискванията на възложителя се извършва съгласно посочените в т. І – ІV 

критерии. В настоящия случай е налице хипотезата на т. ІV, съгласно която, когато в 

техническото предложение са в сила две или повече от изброените обстоятелства, 

свързани с описание на организацията и плана за работа, това предложение следва да се 

оцени с 5 т. по този показател. В предложението на участника „АРХСТРОЙ 
КОНСУЛТ“ООД са налице две от посочените в т.ІV обстоятелства. 
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията счита, че са налице предпоставките, 
заложени в одобрената методика за оценка на офертите, участникът да получи оценка на 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката O1 = 5 точки. 
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ІІ. Оценка на ценовите предложения на участниците 

Комисията премина към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, 
като приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, като получените оценки 
са отразени табличен вид и представляват резултата от прилагането на формулата по 
този показател за оценка  и предложенията на участниците описани в т.7  от протокол 
№ 1 от 09.09.2015 г., както следва: 
 

Оценяван участник 

 

Предложена Цена за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показател 

Цена за изпълнение 

на поръчката (О2) 

1.„СТРОЛ – 1000“АД 39 500,00 лв. без ДДС 23,64 т. 
2. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД 26 966,00 лв. без ДДС 34,62 т. 

3„ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД 29 900,00 лв. без ДДС 31,22 т. 
4. ДЗЗД”ИНФРАМ 1” 38 900,00 лв. без ДДС 24 т. 

5. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД 38 200,00 лв. без ДДС 24,44 т. 
6. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД 26 674,06 лв. без ДДС 35 т. 

 

 

ІIІ. Комплексна оценка на предложенията на участниците 

Комисията премина към комплексна оценка на предложенията на допуснатите 
участници, като приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, като 
получените оценки са отразени табличен вид и представляват резултата от прилагането 
на формулата  за  комплексна оценка  и  резултатите на предложенията на участниците 
по показател Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О1) и Цена за 
изпълнение на поръчката (О2), описани в т.І и т. ІІ  от настоящия протокол, както 
следва: 

 

Оценяван участник 

 

 

Оценка по 

показател 

Техническо 

предложение за 

изпълнение на 

поръчката (О1) 

Оценка по 

показател Цена 

за изпълнение на 

поръчката (О2) 

 

Обща 

комплексна 

оценка 

1.„СТРОЛ – 1000“АД 65 т. 23,64 т. 88,64 т. 
2. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД 5 т. 34,62 т. 39,62 т. 

3„ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД 15 т. 31,22 т. 46,22 т. 
4. ДЗЗД”ИНФРАМ 1” 5 т. 24 т. 29 т. 

5. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД 5 т. 24,44 т. 29,44 т. 
6. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД 5 т. 35 т. 40 т. 

 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  
 

Р Е Ш И: 
 

І. Класира по критерий „Икономически най-изгодна оферта” допуснатите участници 

подали оферти за  поръчка за услуга по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична 

покана с предмет: : „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и 
монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 
водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне 
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на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“ за Обособена позиция № 1 – 

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на 

обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица,  както следва: 

1. „СТРОЛ – 1000“АД, с комплексна оценка – 88,64  точки. 
2. „ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, с комплексна оценка – 46,22 точки. 
3. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, с комплексна оценка – 40 точки. 
4. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, с комплексна оценка – 39,62 точки. 
5. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, с комплексна оценка – 29,44 точки. 
6. ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, с комплексна оценка – 29 точки. 

 

II. Предлага на възложителя да определи за изпълнител на поръчка за услуга по реда по 

реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: : „Упражняване на строителен 

надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и 

подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по 

Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“ за 

Обособена позиция № 1 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица,   

класирания на първо място участник, както следва: 

„СТРОЛ – 1000“АД, гр. София, 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 

участника в предложението му: 

предложена цена за изпълнение на поръчката: 39500,00 /словом тридесет и девет хиляди 
и петстотин лева / лв. без ДДС. 

 

Протоколът е изготвен на 16.09.2015 г. 

 

Председател:  / инж. Васка Караджова /  

      /положен подпис/ 

 

Членове: 1.    / Милена Хаджиева /  2. / Ружка Илчева /                                                 

    /положен подпис/      /положен подпис/ 

 

 

 Протоколът на комисията е предаден на инж. МАРИАНА ЦЕКОВА, Заместник-кмет 

в Община Смолян, оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г. на Кмета на Община 

Смолян  на 16.09.2015 г. в 10,30 часа. 

УТВЪРДИЛ:  /положен подпис и печат/  

инж. МАРИАНА ЦЕКОВА  
Заместник-кмет в Община Смолян 

Оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г. 
на Кмета на Община Смолян   
 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 

управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № 

В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 


