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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ГРАД СМОЛЯН, СВЪРЗАНО С РЕМОНТ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И НАДЛЕЗИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА 

СРЕДА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, чието изпълнение е разделено на следните 

обособени позиции: Обособена позиция 1. Упражняване на строителен надзор при 

реконструкция на улици на територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до 

о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. 

Спортна от о.т.1997 до о.т.2412; Обособена позиция 2. Упражняване на строителен надзор 

при рехабилитация и ремонт на надлези и изграждане и възстановяване на пешеходна 

връзка и детска площадка на територията на град Смолян: надлез над бул. България /от 

МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община 

Смолян до х-л „Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над 

ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка 

/стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над автогарата; 

Обособена позиция 3. Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска 

градина „Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и 

система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон; Обособена 

позиция 4. Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и 

спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на 

територията на град Смолян, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 8 от 13.06.2017 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2017-0006 и публикувано заедно с одобрените с 

него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на община 

Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030   

 

 

Днес, 01.09.2017 г., в 16:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на заповеди № № ОП-32/12.07.2017г. и ОП-38/30.08.2017г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030
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Председател и член на комисията: 

инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян. 

Членове на комисията: 

1. инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция СИОС в община Смолян. 

2. Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян. 

3. Хамди Хилмиев Моллов – младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян. 

4. инж. Анастасия Василева Василева – младши експерт в дирекция СИОС в община 

Смолян. 

5. Сузана Замфирова Хаджийска – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян. 

6. Румен Федев Романов – главен експерт в дирекция ИРТМПП в община Смолян. 

7. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки. 

8. Розета Зафирова Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян. 

9. инж. Цвятко Момчилов Каменов – главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян. 

10. Василка Димитрова Гатешка – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и 

чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане техническите 

предложения и оценка на участниците, за които беше установено, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор: 

 Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в 

процедурата и техническата спецификация. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото 

предложение на участниците, достигнали до този етап от процедурата, и тяхното съответствие 

с поставените от възложителя изисквания по показателя „Организация за изпълнение на 

поръчката” (ОП). 

Изисквания на възложителя: 

Организация за изпълнение на поръчката (ОП) - представлява оценка на 

предложението за изпълнение на поръчката на участника в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

В предложението си за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи 

организация за изпълнение на поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с 

обхвата на поръчката, заложените цели и резултати, отчитайки спецификата, времето и 

мястото за изпълнение на различните дейности. Участникът следва да представи начина на 

изпълнение на поръчката и организацията на работа, включително последователност на 

изготвяне на изискуемата документация за всеки строеж, дейности, подлежащи на контрол 

при изпълнение на строителството на всеки строеж, разпределение на дейностите и 

отговорностите между експертите, методи за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени 

в техническите спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите 

изисквания и стандарти, съобразно предмета на поръчката, като гарантира навременното 

и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. 

Оценява се професионалната компетентност и организацията за изпълнение. 

 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”  макс.100т. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е посочил последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за всеки строеж; 

- участникът е направил описание на всички дейности, които ще 

контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е посочил последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за всеки строеж; 

- участникът е направил описание на всички дейности, които ще 

контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично 

едно от следните обстоятелства по отношение на всеки строеж: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както 

върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол 

на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. В обяснителната записка от Предложението за изпълнение е посочена 

стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на 

50 
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дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е посочил последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за всеки строеж; 

- участникът е направил описание на всички дейности, които ще 

контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства по отношение на всеки строеж: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както 

върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол 

на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. В обяснителната записка от Предложението за изпълнение е посочена 

стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на 

дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 
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 Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 

в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е посочил последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за всеки строеж; 

- участникът е направил описание на всички дейности, които ще 

контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

100 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

5 

 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични три от следните обстоятелства по отношение на всеки строеж: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както 

върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол 

на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. В обяснителната записка от Предложението за изпълнение е посочена 

стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на 

дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

 

 

 

 

 

1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.  

Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на 

територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. 

Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна 

от о.т.1997 до о.т.2412. 

 
 

 

1.1. 

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е направил кратко описание на дейността на дружеството. Налице е 

описание на съществуващото положение на обектите спрямо, които ще бъдат 

изпълняван предмета  на процедурата за избор на изпълнител по обособена позиция 

№ 1 и строително монтажните работи, които предстои да бъдат изпълнени. 

Изброени са дейностите по осъществяване на  строителен надзор. Декларира, че  в 

случай че бъде избран за изпълнител строителните работи ще бъдат изпълнени в 

срок, в предвидения бюджет и качество. Изброени са документите, които следва да 

са налични след изпълнение на договора. Описана е последователността за 

изготвяне на строителната документация, като са изброени задълженията и 

отговорностите на строителния надзор. Изброени са отговорните лица за съставяне 

на  изискуемите се документите по време на строителството. Разписани са 
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задълженията и отговорностите на координатора  по безопасност и здраве. 

Изброени са дейностите включени в предмета на услугата по осъществяване на 

строителен надзор, в т.ч. координационните дейности и дейности по осъществяване 

на финансов надзор. Предвидени са дейности по съгласуване на строителната 

програма на изпълнителя на строителството. Предвидени са дейности по 

осъществяване на комуникация между заинтересованите страни в строителния 

процес, както и дейности по осъществяване на контрол на влаганите в 

строителството материали. Предвидено е възложителя да получава месечни  

доклади за отчитане хода на изпълнение на договора, а в случай на необходимост и 

допълнителни доклади. 

Участникът е  предвидил осъществяване на дейности по строителен надзор в срока 

за гаранционно отстраняване на строителни дефекти, като са изброени 

строителните стандарти и документите, с които същите са регламентирани. 

Описани са правилата за осъществяване на дейности по мониторинг по време на 

строителството, контрол на изпълняваните строителни работи и контрол на 

качеството. 

Описани са прилаганите от дружество системи за осигуряване на качеството и 

опазване на околната среда.  

Изложени са контролните дейности, които ще бъдат осъществявани от  строителния 

надзор, като е описано какво се включва под всяка една дейност и е изброена 

приложимата нормативна уредба. Участникът е описал екипа ангажиран с 

изпълнение на услугите, като е посочил правата , задълженията и отговорностите 

на всеки от членовете, в т.ч.  и йерархическата подчиненост на лицата. Предвидени 

са дейности по съгласуване и надзор на влаганите в строителството материали. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от нaдграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участникa, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при 
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изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж. Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи 

на всеки строеж. От изложението е видно как ще бъдат разпределени задълженията, 

отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и средства за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участникът са налице две от условията,  надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, и наличието на които 

обуславя получаването на седемдесет точки по показател „Организация за 

изпълнение на поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 
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1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано  прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел  гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните строителни работи, която да гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. От съдържанието на техническото предложение на 

участника може да се постигне разумна увереност, че с прилаганите от него методи 

и средства за изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, 

съответстващо на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

1.2. 

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът декларира качествено и срочно изпълнение на услугите, предмет на 

поръчката, както се  позовава на опита и квалификацията на екипа от специалисти, 

ангажиран с изпълнението на дейностите. Разписани са задълженията и  

отговорностите на екипа от експерти, с които  участникът  разполага за изпълнение 

на дейностите по осъществяване на строителен надзор. Изброени са документите, 

които следва да бъдат съставени в хода на строителството, както е описано какво 

следва да бъде съдържанието им. Накратко са разписани дейностите по предваване 

на строежа на клиента, по съставянето на технически паспорт и по окончателния 
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доклад за  оценка на съответствието. Накратко без подробности и детайли са 

изложени правилата за контролиране на качеството на изпълнение на  

строителството, както са посочени задълженията и отговорностите на отделните 

лица. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 30 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика оценка тридесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение, без да надграждат същото. Видно от 

изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 

участника, същият е изложил последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за всеки строеж, налице е описание на всички дейности, които 

ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; Участникът е предложил организация на 

работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, участникът е 

посочил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

всеки строеж. Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще 

контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж. От изложението е видно как ще бъдат  

разпределени задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, 

който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са  

начини и средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участникът не е налице нито едно от условията  

надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на 

същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, надграждащи 
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минималните изисквания на възложителя по показател „Организация за изпълнение 

на поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото не са  налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2.Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите 

3. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участникът не може да бъде 

направен обоснован извод, че е налице детайлно и подробно описание на  

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, не са  разписани   

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали.  

2.  Участникът не е изложил подробно и аргументирано прилаганите от 

дружеството мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на 

предмета на поръчката. Описаната от участника организацията за изпълнение на 

предмета на поръчката не надгражда минималните изисквания на възложителя. 

Участникът не е разписал стратегията за контрол на отделните строителни работи, 

която да гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. От 

съдържанието на техническото предложение на участника  не може да се постигне 

разумна увереност, че с прилаганите от него методи и средства за изпълнение на 

предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо на техническите 

изисквания  на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
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1.3. 

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е описал на  кратко  обекта  на поръчката. Предвидил е прилагането на 

контролни механизми за гарантиране на качеството на изпълнението, в т.ч. 

осъществяване на дублиращ последващ контрол, осъществяван от  ръководителя на 

проекта и координатора чрез проверки на място, за да се гарантира правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Изброени са 

актовете и протоколите, които ще бъдат съставени в хода на изпълнение на 

предмета на поръчката. Описани са принципните задължения и отговорности на 

лицата осъществяващи строителен надзор. Участникът е предвидил по време на 

изпълнението на предмета на поръчката да бъдат изготвяни  встъпителен доклад, 

доклади за напредъка на строителния  процес и окончателен доклад, като е описано 

какво ще съдържат същите. Изложени са отделните етапи по изпълнение на 

предмета на поръчката, като е разписано съдържанието на отделните дейности и 

подейности дефинирани от участника. Участникът е дефинирал потенциалните   

рискове, настъпването, на които в хода на изпълнението на поръчката би могло да 

окаже влияние върху качественото и  срочно изпълнение на същата. Разписани са  

дейностите, които ще бъдат изпълнявани от участника с цел недопускане на 

рисковете, но не са описани конкретни мерки за недопускането им, както  и 

конкретни методи за елиминиране на негативните последици от  проявлението на 

рисковете.  

Предвидени са дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд. Участникът е предвидил да изиска планът за безопасност и здраве за 

изпълнение на строителството да съдържа определени реквизити, като е изброено  

изискуемото съдържание. Предвидено е да бъдат  обърнато специално внимание и 

да бъде осъществяван контрол на съгласуваните проекти за организация на 

движението и спазването им. Предвидено е да бъде осъществяван контрол на 

влаганите в строителството материали. Изложена е прилаганата от дружеството 

система за измерване и отчетност на количествата вложени материали в хода на 

изпълнение на строителството. Разписано е как участникът ще следи за спазване на 

създадената организация за изпълнение на дейностите и графика. Участникът е 

изложил стратегия за мониторинг на методите на изпълнение на отделните видове 

работи, в т.ч. мониторинг на качеството на доставките, както и дейности по 

съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали, 

които ще бъдат влагани в строителството. Разписани са корективните действия, 

които ще бъдат прилагани в случай на установен несъответствия. Разписани са 

задълженията и отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на предмета 

на поръчката, както и прилаганата от дружеството система за вътрешно фирмена 

комуникация, както и начините за взаимодействие с останалите лица, ангажирани с 

изпълнението на строителния процес. 
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Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи 

на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени задълженията, 
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отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и средства за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участникът са налице две от условията  надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

1. От съдържанието на техническото предложение може да бъде направен 

обоснован извод, че  участникът  детайлно и подробно е описал контролните 

дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на строителството на 

обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  конкретни и 

приложими дейности с цел гарантиране на качеството и съответствието с 

техническите изисквания на влаганите в строителството материали. Посочени са 

отговорните за контрола на качеството на строителните материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано  прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел  гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Спрямо предложението на участникът, видно от 

изложеното по-горе кратко съдържание, е налично описание на дейностите, 

подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия за изпълнение на 

строителството. Участникът е предвидил съгласуване на всички дейности по 

изпълнение на строителството. От съдържанието на техническото предложение на 

участника може да се постигне разумна увереност, че  участникът предвижда да 

осъществява  съгласувателна процедура за всички строителни работи и 

мероприятия, подлежащи на строителен надзор и контрол  

Участникът не е разписал  нарочна стратегия за контрол на отделните строителни 

работи, която да гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че с прилаганите методи и средства за изпълнение на предмета 

на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо на техническите 

изисквания  на възложителя. 
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1.4. 

„Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е преповторил разписаните от възложителя в документацията за 

участие в процедурата цели на проекта и процедурата, обхвата на проекта и 

поставените в техническата спецификация условия и изисквания, както и обхвата 

на консултантската услуга по осъществяване на строителен надзор. Изброени са 

отделните дейности и поддейности, които ще бъдат изпълнявани, както и 

очакваните резултати. Участникът декларира, че в хода  на изпълнение на договора 

ще бъде осъществяван контрол на  условията поставени в договора за строителство 

за разходи,  качество и безопасност, технически спецификации, срокове за 

реализация на видовете работи, българското законодателство. Описани са 

принципите, в съответствие, с които участникът ще изпълнява предмета на 

поръчката, както и целите , които следва да бъдат постигнати. Според участника 

изпълнението на предмета на поръчката е обусловено от следните ключови 

моменти: мобилизация на екипа, изработване на мерки за координация, 

установяване на добрите системи за контрол на строителството, своевременно 

стартиране и изпълнение на строителните дейности, осигуряване на техническа 

помощ на възложителя, отчетност и докладване, спазване на законодателството.  

Участникът е изложил подхода си за изпълнение на предмета на поръчката, като е 

изброил дейностите, които ще бъдат изпълнявани, както и строителните работи , на 

които ще бъде осъществяван контрол. Изброена е строителната документация, 

която ще бъде изготвена. Предвидено е осъществяване на контрол на строителните 

продукти, които ще бъдат влагани в хода на изпълнение на строителството. 

Участникът е разписал задълженията и отговорностите, които следва да  съблюдава 

в качеството си на координатор по безопасност и здраве. Изброени са дейностите 

по координация на строителния процес и на заинтересованите страни от 

изпълнението му, в т.ч. по отношение на техническия контрол. Описани са 

дейностите по управление и отчитане  на проекта, дейностите по осъществяване на 

контрол върху техническата документация. Накратко са разписани дейностите по 

предваване на строежа на клиента, по съставянето на технически паспорт и по  

окончателния доклад за  оценка на съответствието. Предвидени са дейности по 

осъществяване на мониторинг на строителния процес и спазването на съгласувания 

план за безопасност и здраве. Изложена е структрата на екипа от експерти, като са 

описани отговорностите и задълженяита на членовете на екипа. Описано е как 

участникът предвижда да се осъществява комуникации, както между експертите, 

ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, така и с възложителя, 

изпълнителя на строителството и външни институции. Предвидени са дейности по 

осъществяване на контрол на влаганите строителни материали. Описано е как 

следва да  се изпълняват отделните строителни работи и какъв контрол ще бъде 
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осъществяван. Описани са техническите характеристики на материалите, които 

следва да  бъдат влагани в строителството, за съответствието на които ще следи 

консултантът. Изложени са методите и системи, които ще бъдат прилагани от 

участника, за гарантиране на качеството на изпълнение на  предмета на поръчката. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението поръчката, предвидено е изпълнението на 
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подготвителни дейности, участникът е посочил последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за всеки строеж; Налице е подробно и ясно 

описание на дейностите,  които ще контролира строителния надзор при изпълнение 

на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; От изложението е 

видно как ще бъдат  разпределени задълженията, отговорностите и дейностите на 

членовете на екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на 

поръчката. Предложени са  начини и средства за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано  прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Спрямо предложението на участникът, видно от 

изложеното по-горе кратко съдържание, е налично описание на дейностите, 

подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия за изпълнение на 

строителството. Участникът е предвидил съгласуване на всички дейности по 

изпълнение на строителството. От съдържанието на техническото предложение на 

участника  може да се постигне разумна увереност, че той предвижда да 

осъществява  съгласувателна процедура за всички строителни работи и 

мероприятия, подлежащи на строителен надзор и контрол  
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Участникът не е разписал  нарочна стратегия за контрол на отделните строителни 

работи, която да гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не  може да се постигне 

разумна увереност, че с прилаганите от него методи и средства за изпълнение на 

предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо на техническите 

изисквания на възложителя. 
 

 

1.5. 

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е описал обхвата на предмета на поръчката, като е съобразил 

поставените от възложителя условия и изисквания. Описани са дейностите, които 

ще бъдат изпълнявани, като е показано как същите ще бъдат приложени към обекта 

на поръчката. Изброени са отделните дейности и поддейности, които ще бъдат 

изпълнявани, принципите на работа и очакваните резултати вследствие 

изпълнението на предмета на поръчката. Детайлно и подробно е описан начина на 

изпълнение на предмета на поръчката, като процесът на  изпълнение е разделен на 

етапи. Описан е начинът на изпълнение на отделните дейности и поддейности, 

включени в етапите за изпълнение на предмета на строителството и контролните 

действия, осъществявани от участника на всеки един етап от строителния процес. 

Разписани са сроковете за изпълнение на отделните дейности, като са посочени 

задълженията и отговорностите на отделните лица, ангажирани с изпълнението им. 

Участникът е описал актовете и протоколите, които следва да бъдат съставени по 

време на изпълнението на предмета на поръчката, като са посочени отговорните 

лица. Предвидено е, в случай че участникът бъде избран за изпълнител на 

поръчката, да осъществява контрол по спазването на Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали по 

време на строителството, както и осъществяване на контрол за срочното изготвяне 

на необходимата техническа и екзекутивна документация и по изготвянето на 

строителния дневник за изпълнените работи. Описани са ежедневните дейности по 

осъществяване на строителен контрол по време на изпълнението на отделните 

строителни работи, както и технологията на строителство, за спазването на която 

ще бъде осъществяван контрол. Участникът е декларирал, че ще осъществява 

своевременно съдействие за издаване на необходимите становища от 

специализираните контролни институции и  експлоатационни дружества. 

Предвидено е осъществяване на контрол за спазването на плана за безопасност и 

здраве и строителната програма за изпълнение на обектите. Предвидени са 

конкретни мерки и действия по осъществяване на  контрол на качеството на 

влаганите материали и количеството на изпълнените строително ремонтни работи. 

Разписани са конкретни мерки по установяване на годността на строежа, въвеждане 

в експлоатация и издаване на разрешение за ползване на обекта. Предвидено е да 
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бъде осъществяван количествен и качествен контрол на изпълняваните строителни 

работи, както и контрол за спазване на времевия график. Разписани са 

задълженията и отговорностите, които ще бъдат спазвани от консултанта в 

качеството му на координатор по безопасност и здраве. Предвидени са дейности по 

осъществяване на контрол на качеството на влаганите строителни материали, като 

са предвидени и  контролни действия спрямо лабораторните тестове и изпитвания. 

Участникът е описал дейностите по отчитане на извършените строително-

монтажни работи, като е предвидил представяне на отчети за напредъка на проекта.  

Под формата на подробно изложение са описани видовете работи и контролните 

действия, които ще бъдат осъществявани в хода на изпълнение на предмета на 

договора. Разписани са  дейностите по съставяне на технически паспорт за обекта, 

както и изискуемото съдържание  на същия. Предвидено е да бъде извършван 

мониторинг на извършеното строителство в рамките на предвидения гаранционен 

срок чрез осъществяване на проверки, резултатите, от които ще бъдат обективирани 

в отчети. Описана е хронологичната последователност на дейностите, които ще 

бъдат изпълнявани. Разписано е как задълженията и отговорностите по изпълнение 

на предмета на поръчката ще бъдат разпределени между експертите, ангажирани с 

изпълнението й, както конкретните задължения и отговорности на всеки един са 

разписани подробно и изчерпателно. Описана е ресурсната обезпеченост на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката. Предвидени са средства и 

методи за комуникация между заинтересованите страни на всеки един етап от 

процеса по изпълнение на предмета на поръчката. Представена е схема на 

комуникационните връзки. В заключение участникът е изброил принципите на 

работа, спазвани от дружеството в процеса на осъществяване на услуги по 

строителен надзор. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 100 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка сто точки по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които 

отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за съдържанието 

на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо него са 

налице три от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените от 

възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  
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описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя , 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите; 

3. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; 

Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи 

на всеки строеж; 

От изложението е видно как ще бъдат разпределени задълженията, отговорностите 

и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката. Предложени са начини и средства за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участникът са налице три от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добaвящи стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на сто точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участникът , спрямо същото са налице следните обстоятелства: 
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1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности. От съдържанието на техническото 

предложение на участника може да се постигне разумна увереност, че той 

предвижда да осъщестява съгласувателна процедура за всички строителни работи и 

мероприятия, подлежащи на строителен надзор и контрол. 

Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните строителни работи, която да гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. От съдържанието на техническото предложение на 

участника може да се постигне разумна увереност, че с прилаганите методи и 

средства за изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, 

съответстващо на техническите изисквания  на възложителя. 
 

 

1.6. 

„СТРОЛ-1000“ АД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 
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Кратко описание на предложението на участника: 

В началото на предложението си за организация на изпълнението на поръчката 

участникът е разписал целите на оперативна програма „Региони в разстеж“. 

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството, както и ресурсната 

обезпеченост на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

професионалния опит на участника по предоставяне на услуги по строителен 

надзор. Участникът е изброил очакваните резуктати от изпълнението на предмета 

на поръчката, като е разписал и допълнителни целени резултати. Декларира, че 

изпълнението на предмета на поръчката ще бъде при стриктно спазване на 

приложимите нормативни актове. Участникът е описъл съществуващото положение 

на обекта на поръчката и видовете строителни работи, които следва да бъдат 

изпълнени, както и мерките за временна организация и безопасност на движението, 

мерки за безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда. 

Описана е технологията за изпълнение на отделните строителни дейности, както и 

стандартите за качество и техническите характеристики, на които следва да 

отговарят строителните материали влагани в хода на изпълнение на дейностите, 

предмет на строителството. Изброени са задълженията и отговорностите на 

консултанта, осъществяващ строителен надзор. Декларира спазване на 

нормативните изисквания в хода на изпълнение на договора. Предвижда 

изпълнение на дейности по предварителен строителен надзор, изрзаяващи се в 

подготовка на същинската работа и създаване на необходимата организация. 

Разписани са дейностите, които ще бъдат изпълнявани от консултанта по време на 

строителството. Предвиден е план за действие, в случай на настъпването на 

непредвидени обстоятелства, както и дейности по осигуряване на безопасност и 

здраве. Участникът е описал как ще бъде осъществан контрол на качеството на 

влаганите в строителството материали и контрол на изпълняваните строителни 

работи. Участникът е предвидил да изисква от изпълнителя предоставяне на 

трудовите договори на работниците и договорите за доставка на материали. 

Накратко и схематично са изброени дейностите по измервания и отчетност на 

строително-монтажните работи, както и контролните дейности за спазване на 

строителните графици. Предвидени са дейности по опазване на околната среда и 

недопускане на увреждането на трети лица. Участникът е изброил дейностите, за 

които ще следи и които следва да бъдат изпълнени при предаването на обектите, 

както и дейностите, прозитичащи от условията и изискванията на оперативната 

програма, финансираща стоително-ремонтните работи. Участникът е описал 

накратко технологията за изпълнение на отделните контролни дейности. 

Участникът е изложил прилаганата от дружеството система за вътрешно фирмена 

комуникация в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Изложена е 

стратегията на участника за гарантиране на устойчивостта на услугата и методите и 

средствата за изпълнението й. Описан е изпълнителския състав, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката, в случай че участникът бъде 

избран за изпълнител, както са изложени задълженията и отговорностите на 

членовете му. Изброени са дейностите, които подлежат на контрол в различните 

етапи от строителния процес. Участникът е предвидил методи и средстава за 

комуникация между заинтересованите страни. Предвидено е на възложителя да 
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бъдат предоставяни доклади за отчитане на напредъка на процеса по изпълнение на 

консултантската услуга, като е описано съдържанието на същите. Налице е списък 

на документите, които ще бъдат изготвени в хода на изпълнение на предмета на 

поръчката. Изброена е приложимата нормативна уредба. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е 

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. В предложението за изпълнение на предмета на поръчката е посочена стратегия 

за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и 

последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация 

на работа и изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  
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дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи 

на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени задълженията, 

отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и средства за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участникът са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на  влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2. Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните строителни работи, която да гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. От съдържанието на техническото предложение на 

участника може да се постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника 

методи и средства за изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне 

изпълнение, съответстващо на техническите изисквания  на възложителя. 
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 Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

1.7. 

„МАТЕК“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участника е изложил административния и технологичен подход за изпълнение на 

предмета на поръчката, който ще бъде приложен, както са изброени дейностите по 

организация за започване на процеса и изпълнение на контролните дейности, без да 

е налице детайлно описание на същите. Описани са целите и задачите по 

изпълнение на консултантската услуга. Изброени са задълженията и 

отговорностите по осъществяване на строителен надзор и е изброена приложимата 

нормативна уредба. Представен е екипът, ангажиран с изпълнението на 

консултантската услуга, като са изброени задълженията и отговорностите на 

членовете му. Разписани са задълженията, които участникът ще изпълни в хода на 

изпълнение на предмета на поръчката преди започване на строителството и по 

време на изпълнение на строителния процес. Предвидено е да бъдат изготвяни 

ежемесечни доклади и окончателен доклад. Накратко са описани конкретните 

контролни действия, които следва да бъдат изпълнявани от участника. Предвидени 

са контролни действия на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд, мерки по опазване на околната среда, качествен контрол на 

изпълняваните строително монтажни работи, контрол по системата за управление 

на качеството, прилагана от участника, контрол на качеството на влаганите в 

строителството материали. Участникът е дефинирал рискове, настъпването на 

които би оказало влияние върху изпълнението на предмета на поръчката, като 

накратко са посочени мерки за недопускането им, но не са изложени мерки за 

въздействие и намаляване на вредните последици. Участникът декларира спазване 

на изискванията и условията за предоставяне на консултантската услуга. 

Представена е организационна схема. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 
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изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. В предложението си  за изпълнение на предмета на поръчката  е посочена 

стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и 

последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация 

на работа и изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 
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средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участникът са налице две от условията,  надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните строителни работи, която да гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. От съдържанието на техническото предложение на 

участника може да се постигне разумна увереност, че  с прилаганите от него методи 

и средства за изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, 

съответстващо на техническите изисквания  на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол, на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 
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процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 

 

 

 

 

 

2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и 

изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на 

територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан 

Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. 

Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна 

връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над 

автогарата. 

 
 

 

2.1. 

„КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е изброил дейностите, които ще бъдат изпълнявани и изискванията, 

разписани в чл.168 от ЗУТ за изпълнение на услуги по осъществяване на  

строителен надзор. Описани са принципните дейности по осъществяване на 

авторски надзор.  Изброени са дейностите, които ще бъдат изпълнявани в  тяхната 

технологична последователност. Участникът е изложил разработена от 

дружеството стратегия за изпълнение на услугите по упражняване на строителен 

надзор, като е предвидил да изисква от строителя спазването на  редица  условия и 

задължения. Изброена е техническата документация, която ще бъде изготвена от 

участника в хода на изпълнение на предмета на поръчката в хронологичен ред. 

Изброени са методите за осъществяване на контрол прилагани от участника. 

Участникът е изложил разбирането си за жизнен цикъл за изпълнение на 

строителен надзор, като е идентифицирал критичните точки от изпълнение на 

предмета на поръчката. Накратко и схематично са разписани предвидените   

дейности по контрол на проектно сметната документация, мерки за безопасност и 

здраве, реализация и временна организация на движението, правилното съставяне 

на актовете по време на строителството, контрол на адекватността на техниката и 

механизацията използвана за строителството,  качеството на влаганите материали, 

дейности по удостоверяване на стойността на изпълнените смр-та, контрол за 

спазването на работната програма. Предвидени са дейности по мониторинг  на  

изпълняваните строително монтажни работи. Предвидено е консултанта да следи за 

вида и качеството на влаганите строителни материали. Изброени са  контролните 

дейности и тяхната хронологична последователност. Изброени са принципите за 
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изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор. Изброени са 

задълженията и отговорностите на екипа  от експерти ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката. Участникът е декларирал спазване на  поставените от 

възложителя изисквания за изпълнение на услугите по осъществяване на 

строителен надзор. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. В предложението си за изпълнение на предмета на поръчката е посочена 

стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и 

последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация 

на работа и изискванията на техническата документация 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  
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дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи 

на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени задълженията, 

отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и средства за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано  прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел  гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че  с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания  на възложителя. 
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 Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол, на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

2.2. 

„ЕН ЕКИП“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е направил кратко представяне на дейността на дружеството, в т.ч. 

изпълнените сходни договори по осъществяване на строителен надзор. Изброени са 

задълженията и отговорностите, които ще спазва участникът в случай, че бъде 

избран за изпълнител. Изброени са основните изисквания за изпълнение на 

строителството, за които ще следи участникът. Предвидено е да бъде осъществяван 

контрол за запазаването на плана за временна организация на движението, както и 

на мерките за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на 

труд и пожарна безопасност. Предвидено е експерт от екипа на участника да 

осъществява функциите на координатор по безопаснот и здраве. Предвидени са 

дейности по осигуряване на сигурността на обекта и пожарна безопаснот. Изброени 

са принципите на работа на дружеството, като накратко са разписани отделните 

дейности, които ще бъдат реализирани в хода на изпълнение на предмета на 

поръчката. Изброени са дейностите по контрол на качеството на изпълняваните 

смр-та и на влаганите строителни материали. Описано е съществуващото 

положение на обекта на процедурата за избор на изпълнител. Изброени са 

изискванията за изпълнение на строителството, които следва да бъдат спазавани в 

хода на изпълнение на строителните работи. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 
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на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 50 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка петдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него е налице едно от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него е  налично следното обстоятелтво:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника е налице едно от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на петдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 
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строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката, в същото не е налице подробно и 

аргументирано изложение на прилаганите от дружеството мерки за контрол с цел  

гарантиране на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Изложени са 

задълженията и отговорностите на екипа, ангажиран с изпълнението на предмета на 

поръчката, но не е описана цялостната организацията, която ще бъде създадена от 

участника в хода на изпълнението. Участникът не е разписал нарочна стратегия за 

контрол на отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. От съдържанието на техническото предложение на 

участника не може да се постигне разумна увереност, че с прилаганите от 

участника методи и средства за изпълнение на предмета на поръчката ще се 

постигне изпълнение, съответстващо на техническите изисквания  на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности в, т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

2.3. 

„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът  е  направил  описание  на съществуващото  положение на обектите, 

включени в предмета на поръчката и видовете работи, които следва да бъдат 

изпълнени и контролните действия, които ще бъдат извършвани на всеки един етап 

от строителния процес на обектите. Описан е екипът, който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на предмета на поръчката, задълженията и отговорностите на 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

33 

 

членовете му, както и начините и средствата за осъществяване на комуникация. 

Процесът по организация на работа е разделен условно от участника на следните 

групи: инициране, планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Описана е 

документацията, която ще бъде изготвена в хода на изпълнение на договора, 

съдържанието й и хронологичната последователност.  

Описани са дейностите и поддейностите, които ще бъдат изпълнявани от 

строителния надзор, като е обосновано  съответствието им с предмета на поръчката 

и нормативните изисквания. Налице е описание на начина на работа на екипа, 

ангажиран с изпълненението на предмета на поръчката. Предвидени са методи и 

средства за комуникация между заинтересованите от изпълнението на  

строителството страни.  Налице е подробно и детайлно описание на дейностите по 

осъществяване на  строителен надзор, в т.ч. дейностите по съгласуване и контрол 

на строителните мероприятия, дейностите по осъществане на контрол на 

изпълнение на отделните строително ремонтни работи. Описани са основните 

принципи на работа на дружеството. Посочени са отделните етапи  от изпълнение 

на консултантския ангажимент. Разписани са дейности, които ще бъдат изпълнени 

от участника след приключване на строителните работи. Предвидено е да бъдат 

изготвени доклади за отчитане на изпълнението на дейностите. Разписани са 

организационните мерки и решения, които ще гарантират качеството на 

изпълнението на дейностите, като са изброени действията, които ще бъдат 

предприемани от участника при настъпването на конкретни ситуации по време на 

изпълнението на поръчката. Участникът е декларирал спазването на нормативно 

предвидените и съобразени с предмета на поръчката задължения за осъществяване 

на дейностите по упражняване на строителен надзор.  Участникът е предвидил да 

следи за спазване на  изискванията за безопасни условия на труд, мерки за опазване 

на околната среда, организацията на работа в хода на изпълнение на строителните 

дейности, законовосъобразно съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. Изложени са прилаганите от участника принципи на работа, както 

и как ще бъде организран процесът на изпълнение на предмета на поръчката. 

Разписани са методите и средства  за комуникация между заинтересованите страни. 

Участникът е дефинирал потенциалните рискове, настъпването на които би оказало 

влияние върху качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката, като са 

предвидени мерки за въздействия и недопускане на настъпването на негативните 

последици от проявленията на рисковете. Предвидени са дейности по осъшествяане 

на контрол на качеството на влаганите строителни материали. Изложена е 

прилаганата от дружеството стратегия за управление на рисковете. Участникът е 

представил график за изпълнение на дейностите по строителен надзор. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 
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методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 100 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка сто точки по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които 

отговарят на поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието 

на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо него са 

налице три от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените от 

възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя , 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация  

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 
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средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице три от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на сто точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности. От съдържанието на техническото 

предложение на участника може да се постигне разумна увереност, че участникът 

предвижда да осъщестява съгласувателна процедура за всички строителни работи и 

мероприятия, подлежащи на строителен надзор и контрол. 

Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните строителни работи, която да гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. От съдържанието на техническото предложение на 
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участника  може да се постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника 

методи и средства за изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне 

изпълнение, съответстващо на техническите изисквания  на възложителя. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Обособена позиция 3.  

Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина 

„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна 

ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов 

физкултурен салон. 

 
 

 

3.1. 

„ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е описал строителните норми и правила, които следва да бъдат спазени 

в хода на изпълнение на строителството, като са изброени действащите нормативни 

актове. Изброени са дейностите по осъществяване на строителен надзор. Описана е 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката, като същият се 

позовава на доброто познаване на приложимата нормативна уредба. Разписани са  

дейностите, които ще бъдат изпълнявани през отделните етапи от изпълнението на 

предмета на поръчката. Предвидено е участникът да следи за спазването на 

работната  програма, осъществяване на преглед на документите и инструкциите за 

работа, контрол на качеството на изпълнените смр-та,  контрол на качеството на 

влаганите материали, изготвяне на необходимите актове и протоколи по време на 

строителството. Описани са очакваните резултати от изпълнението на предмета на 

поръчката. Описани са предвидените за изпълнение строително-монтажни работи и 

контролните функции на строителния надзор в хода на изпълнението на обектите, 

включени  в предмета на поръчката по настоящата обособена позиция.  Предвидени 

са дейности по спазване на безопасност на труд, мерки за опазване на околната 

среда и качество на влаганите материали за смр–та. Участникът е описал 

ресурсната си обезпеченост за изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. 

експертите, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, техните 

задължения и отговорности, разполагаемите технически ресусри и организацията за 

работа на участника. Накратко са разписани рисковете, настъпването на които би 

оказало влияние върху изпълнението на предмета на поръчката и предвидените 

мерки за управлението им. Предвидени са дейности по контрол и гарантиране на 

резултатите. 

Констатации на комисията:  
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В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 
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работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката.  Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне  изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

39 

 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

3.2. 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Изброени са задълженията и отговорностите по осъществяване на строителен 

надзор и законовите изисквания за изпълнение на услугата. Изброени са 

дейностите, които ще бъдат изпълнени в тяхната технологична последователност и 

методите за контрол, които участникът ще прилага. Участникът декларира наличие 

на стратегия за изпълнение на услугите по осъществяване на строителен надзор, 

като се позовава на опита на дружеството в изпълнението на сходни услуги, 

разписани са функции на управление на процеса, прилагани от участника. Изброени 

са методите за осъществяване на контрол, прилагани от участника. Участникът е 

изложил разбирането си за  жизнен цикъл за  изпълнение на строителен надзор, 

като е идентифицирал критичните точки от изпълнение на предмета на поръчката.  

Накратко и схематично са разписани предвидените дейности по контрол на 

проектно сметната документация, мерки за безопасност и здраве, реализация и 

временна организация на движението, правилното съставяне на актовете по време 

на строителството, контрол на адекватността на техниката и механизацията 

използвана за строителството, качеството на влаганите материали, дейности по 

удостоверяване на стойността на изпълнените смр-та, контрол за спазването на 

работната програма. Предвидени са дейности по мониторинг  на  изпълняваните 

строително монтажни работи. Предвидено е консултантът да следи за вида и 

качеството на влаганите строителни материали. Изброени са  контролните дейности 

и тяхната хронологична последователност. Изброени са принципите за изпълнение 

на дейностите по осъществяване на строителен надзор. Изброени са задълженията и 

отговорностите на екипа от експерти, ангажиран с изпълнението на предмета на 

поръчката. Участникът е декларирал спазване на поставените от възложителя  

изисквания за изпълнение на услугите по осъществяване на строителен надзор. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 
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методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация.  

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 
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предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че  участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
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3.3. 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е дефинирал ключовите дейности по изпълнението на предмета на 

поръчката, като е изброил отговорностите си по изпълнението им. Изброени са 

нормативните актове, които ще бъдат съблюдавани в хода на изпълнението на 

договора. Разписани са дейностите, които ще бъдат изпълнявани и задълженията на 

строителния надзор. Преповторени са изискванията на възложителя към 

предоствяне на услугите по строителен надзор в съответствие с техническата 

спецификация към документацията за участие в процедурата за избор на 

изпълнител. Участникът е описал човешките ресурси, с които разполага и ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, техните задължения и 

отговорности. Изложена е организацията на работа и разпределението на задачите 

между експертите. Описано е как ще бъдат разпределени дейностите по строителен 

надзор във времето. Предвидено е да бъдат разработени стъпки и индикатори за 

мониторинг и контрол, в т.ч. критерии и иникатори за контрол и превенция на 

риска. Предвидени са дейности за докладване и контрол. Участника декларира, че 

прилага класически  подход  за изпълнение на проекта включващ дейности  по 

планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. 

Участникът е идентифицирал рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на 

предмета на поръчката, като са предвидени мерки за преодоляването им. Изложени 

са принципите на работа на дружеството и ключовите елементи / професионализъм, 

административен капацитет, коректност и откритост и др./. Представен е подход за 

изпълнение на услугата, който се базира на ефективни комуникации между 

заинтересованите страни, информираност, изготвяне на необходимата 

документация, обезпечаване на съгласувателните процедури. Участникът 

предвижда да предоставя на възложителя доклади за отчитане на изпълнението им. 

Предвидено е осъществяване на контрол по спазване на работната програма, 

строителните дейности и вътрешен контрол относно качеството на предоставяната 

услуга. Изброени са дейностите, които ще бъдат изпълнявани и тяхната 

хронологична последователност. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 
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на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 
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получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне   изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

3.4. 

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 
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изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е изложил разбирането си за изпълнението на услугите, включени в 

предмета на поръчката и е изброил приложимата нормативна уредба. Изброени са 

дейностите, които следва да бъдат изпълнени. Предвидено е да бъдат представяни 

доклади на възложителя за отчитане на изпълнението на проекта. Участникът е 

изброил принципите си на работа, които ще бъдат спазвани в хода на изпълнение на 

предмета на поръчката. Предложена е структура за взаимодействие и координация 

на участниците в строителния процес, както и вътрешна комуникационна структура 

между експертите, ангажирани с дейностите по осъществяване на строителен 

надзор. Изброени са лицата, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, 

както са описани задълженията и отговорностите им. Предвидено е да бъде 

осъществяван контрол върху технологичната последователност на изпълняваните 

строително монтажни работи, в т.ч. контрол на качеството на влаганите материали,  

графиците за изпълнение. Изброени са дейностите, които ще бъдат изпълнявани от 

участника в хода на изпълнение на договора в тяхната хронологична 

последователност. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор  при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
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изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на  работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

47 

 

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на  влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне   изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

3.5. 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е изложил разбирането си за изпълнението на услугите, включени в 

предмета на поръчката и е изброил приложимата нормативна уредба. Изложен е 

подходът на участника за изпълнение на предмета на поръчката и дейностите, 

които ще бъдат извършени. Налице е описание на обектите, включени  в предмета 

на поръчката и видовете смр-та, които ще бъдат изпълнени. Участникът е разписал 

дейностите по осъществяване на строителен надзор, които следва да бъдат 

изпълнени и изискуемото им съдържание. Изложени са контролните функции, 

които ще бъдат осъществявани от участника, задълженията и отговорностите на 

лицето осъществяващо строителен надзор, в т.ч. контрол на качеството на 

влаганите материали, контрол на мерките за енергийна ефективност, контрол за 

опазване на околната среда и управление на отпадъците. Предвидени са дейности 

по информираност за напредъка на процеса на заинтересованите страни. 
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Представена е  прилаганата от участника организация  на ресурсите необходими за 

изпълнението на предмета на поръчката. Описани са разполагаемите от 

дружеството техника и оборудване. Налице е описание на екипа от експерти 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката, с които разполага участника, 

задълженията и отговорностите на членовете му. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 30 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка тридесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и не надграждат същото, тъй като 

спрямо него не са налице  надграждащите офертата обстоятелства съгласно 

поставените от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание на техническото предложение на участника, същият е изложил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж, налице е  описание на всички дейности, които ще контролира строителният 

надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки 

строеж; Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, участникът е 

посочил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

всеки строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще 

контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  

разпределени задълженията, отговорностите и дейностите на членовете на екипа, 

който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са  

начини и средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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Спрямо предложението на участника  не е налице нито едно от условията,  

надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на 

същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя по показател „Организация за изпълнение 

на поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото не са  налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите 

3. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника не може да бъде 

направен обоснован извод, че е налице детайлно и подробно описание на  

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, не са  разписани   

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на  влаганите в строителството 

материали.  

2.  Участникът не е изложил подробно и аргументирано прилаганите от 

дружеството мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на 

предмета на поръчката.  Описана от участника организацията за изпълнение на 

предмета на поръчката, не надгражда минималните изисквания на възложителя. 

Участникът не е разписал стратегията за контрол на отделните смр-та, която да 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. От съдържанието на 

техническото предложение на участника не може да се постигне разумна увереност, 

че с прилаганите от участника методи и средства за изпълнение на предмета на 

поръчката ще се постигне   изпълнение, съответстващо на техническите изисквания 

на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

50 

 

надзор и контрол. 
 

 

3.6. 

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът декларира стриктно спазване на задълженията по осъществяване на 

строителен  надзор, като е изброил задълженията и отговорностите. Изброени са 

задължителните документи, които следва да бъдат съставени в  хода на изпълнение 

на предмета на поръчката.  Описана е прилаганата от дружеството методология за 

изпълнение на дейностите, като участникът декларира възможността си да изпълни 

предмета на поръчката. Предвидено е да бъдат реализирани дейности по планиране 

на работата, подготовка за изпълнение на дейностите, разработване на дейности и 

процедури, изпълнение на дейности и процедури, обобщения и изводи. Изброени са 

принципите на работа на участника. Разписани са дейностите по изпълнение на 

услугата по осъществяване на строителен надзор и актовете и протоколите, които 

следва да бъдат съставени.  Предвидени са дейности по осъществяване на контрол 

на качеството на изпълняваните строителни работи, както и контрол на качеството 

на влаганите материали, контрол на количеството и качеството на изпълнените 

строителни работи, контрол на изготвяната документация. Предвиден е контрол по 

спазването на плана за безопасност и здраве и строителните графици за изпълнение 

на обектите. Предвидени са дейности по осъществяване на годността на строежите  

и въвеждането им  в експлоатация. Предвидени са координационни дейности по 

време на строителството, както и дейности по контрол на  строителната техника и 

механизация. Предвидено е осъществяване на контрол върху лабораторните тестове 

и изпитвания. Предвидено е да бъдат изготвени технически паспорт за строежа, 

като е описано изискуемото съдържание на същия. Предвидено е консултантът да  

изпълнява функциите на  координатор по безопасност и здраве, като са разписани 

задълженията и отговорностите му. Участникът е предвидил да оказва  техническа 

помощ на възложителя в хода на изпълняване на проекта. Изложена е 

организационната структура за изпълнение на предмета на поръчката. Описани са 

експертите, които ще бъдат използвани от участника за изпълнение на предмета на 

поръчката, задълженията и отговорностите им. Описана е разполагаемата от 

участника  техника  за изпълнение на дейностите. Предвидени са дейности по 

осъществяване на комуникация с възложителя, както и дейности по вътрешен 

контрол в организацията  на дружеството. Предвидени са дейности по мониторинг 

на строителните дейностите, в т.ч. качествен контрол, времеви контрол. Разписана е 

стратегията на участника по предоставяне на услугите и за управление на процеса. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 
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изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелтва:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация.  

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 
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средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 
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процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

3.7. 

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Описани са обектите, включени в предмета на поръчката, като са посочени 

сроковете за изпълнение на отделните видове работи. Описано е текущото 

състояние на обектите и строителните дейности, които следва да бъдат изпълнени, 

очакваните цели и резулатати. Направен е анализ на целите и подцелите, които 

следва да бъдат достигнати в хода на изпълнение на услугите по строителен надзор, 

дейностите, които ще бъдат изпълнявани и резулататите, които трябва да бъдат 

постигнати. Участникът е дефинирал ключовите моменти от процеса по изпълнение 

на поръчката. Предвидени са дейности и механизми по мониторинг на 

изпълнението на строителния процес. Участникът е описал екипа от експерти, с 

които разполага, като е представена организационната структура на дружеството. 

Разписани са задълженията и отхговорностите на експертите. Участникът е 

представил план за комуникация между заинтересованите страни. Описана е 

стратегията и методологията на участника за изпълнение на дейностите по 

строителен надзор, като са изброени видовете работи, които ще бъдат   

изпълнявани във всяка една от условно определните от участника дейности и 

поддейности. Участникът е идентифицирал задачите по изпълнене на предмета на 

поръчката, като е обосновал необходимостта от изпълнението им, необходимите 

ресурси, очакваните резултати. Предвидени са дейностите по контрол на   

съставяните актове и протоколи по време на строителството, дейностите по  

координация, както и задълженията и отговорностите на лицето соъществяващо 

строителен надзор, в т.ч. и контрол на качеството. Разписани са прилаганите от 

дружеството система и принципи за водене и съхранение на изискуемата 

документация. Участникът е направил анализ на рисковете и допуканията, които 

биха оказали влияние върху изпълнението на предмета на поръчката. Предвидени 

са методи за реакция в случай на проявление на рисковете. Описани са рисковите 

фактори и техните възможни проявления, както и мерки за намаляване на   

вредното въздействие от настъпването им. Предвиден е график за изпълнение на 

дейностите. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 
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оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе на кратко съдържание на 

техническото предложение на участника същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелтва:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът  детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката.  Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
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3.8. 

„АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Изброени са дейностите, включени в предмета на поръчката и контролните 

дейности, които ще бъдат осъщестявани от участника. Разписани са дейностите и 

задачите по съставяне на аковете и протоколите по време на строителството. 

Предвидено е да бъдат съставяни доклади за напредъка на процеса, като е описано 

какво ще съдържат. Участникът е разписал дейностите по съставяне на технически 

паспорти за строежите. Налице е описание на екипа от експерти, ангажиран с 

изпълнението на дейностите, задълженията и отговорностите им. Разписана е 

прилаганата от участника стратегия за изпълнение на предмета на поръчката, 

начините и методите за изпълнение на отделните дейности и поддейности. 

Участникът е разписал дейностите по осъществяване на контрол на влаганите в 

строителството материали. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 30 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка тридесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение. Предложението на участника не  

надгражда минималните исквания на възложителя и спрямо него не са налице  

надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените от възложителя 

условия. Видно от изложеното по-горе на  кратко съдържание на техническото 

предложение на участника същият е изложил последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  описание на всички 

дейности, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; Участникът е 

предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
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изпълнение на възложената услуга. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, участникът е 

посочил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

всеки строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще 

контролира строителният надзор   при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  

разпределени задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, 

който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са  

начини и средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника не е  налице нито едно от условията,  

надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на 

същото  в съответствие с утвърдената от възложителя методика, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя по показател „Организация за изпълнение 

на поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото не са  налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите; 

3. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника не може да бъде 

направен обоснован извод, че е налице детайлно и подробно описание на  

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, не са разписани   

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на  влаганите в строителството 

материали.  

2.  Участникът не е изложил подробно и аргументирано прилаганите от 

дружеството мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на 

предмета на поръчката. Описана от участника организацията за изпълнение на 

предмета на поръчката, не надгражда минималните изисквания на възложителя. 

Участникът не е разписал стратегията за контрол на отделните смр-та, която да 
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гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. От съдържанието на 

техническото предложение на участника не може да се постигне разумна увереност, 

че с прилаганите от участника методи и средства за изпълнение на предмета на 

поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо на техническите изисквания 

на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

3.9. 

„ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът декларира, че разполага с необходимите ресурси за изпълнение на 

предмета на поръчката, като се позовава на организационната структура на 

дружеството, екипа от квалифицирани специалисти и ресурсната обезпеченост на 

участника. Описани са обектите, включени в предмета на поръчката, строително 

монтажните работи, които следва да бъдат изпълнени и дейностите, които ще бъдат 

изпълнени в хода на изпълнение на услугата по строителен надзор. Участникът е 

разписал подробно дейностите и задачите, които следва да бъдат изпълнени, 

сроковете за изпълнението им, технологията за изпълнение. Описана е 

хронологичната последователност на дейностите по предоставяне на 

консултантската услуга. Разписани са дейностите, които ще бъдат изпълнявани 

през различните етапи от строителния процес и очакваните резултати от 

изпълнението им. Предвидено е да бъдат осъществявани дейности по контрол на 

качеството и количеството на изпълнените строително монтажни работи. Описани 

са актовете и протоколите по време на строителството, които ще бъдат съставени. 

Ясно и недвусмислено са дефинирани задачите, които следва да бъдат изпълнени на 

всеки етап от строителния процес. Разписана е прилаганата от участника система за 

контрол на качеството на влаганите в строителството материали. Описан е екипът 

за изпълнение на услугата, с който разполага участникът, като са посочени 

задълженията и отговорностите на всеки един от членовете му. Разписани са 

начините на комуникация и разпределение на задачите между членовете на 

изпълнителския състав, ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. 

Предвидени са методи и средства за контрол и гарантиране на резултатите за 
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качество на предоставените консултантски услуги. Описани са стъпките за 

осъществяане на контрол и мониторинг в хода на изпълнение на предмета на 

поръчката с цел постигане на техническите изисквания на възложителя към 

изпълнението на строителството. Участникът е представил стратегията си за 

изпълнение на предмета на поръчката, като е описал детайлно и подробно 

цялостната организация по осъществяване на дейността. Изброена е приложимата 

нормативна уредба. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 100 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка сто точки по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които 

отговарят на поставените  от възложителя минимални изисквания за съдържанието 

на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо него са 

налице три от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените от 

възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелтва:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 
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видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация.  

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са  начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице три от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на сто точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите; 

3. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 
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Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание,  е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности. От съдържанието на техническото 

предложение на участника може да се постигне разумна увереност, че  участникът 

предвижда да осъщестява съгласувателна процедура за всички строителни работи и 

мероприятия, подлежащи на строителен надзор и контрол. 

Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката.  Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне   изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 
 

 

3.10. 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е дефинирал задачите, които следва да бъдат изпълнени. Предвидени са 

дейностите по изпълнение на предмета на поръчката по време на различните етапи 

от строителния процес. Описани са актовете и протоклите, които следва да бъдат 

съставени в хода на изпълнение на предмета на поръчката и тяхното изикуемо 

съдържание. Разписани са задълженията на участника по законосъобразност на 

изпълнението на строителството и дейностите, които следва да бъдат изпълнени. 

Разписани са дейностите по обезпечаване на качеството на изпълнение на 

строителния процес, дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, дейности по опазване на околната среда. Разписани са 

задълженията и отговорностите на строителния надзор в процеса по съставяне на 

техническата документация в хода на изпълнение на строителството. Предвидено е 

представяне на възложителя на окончателен доклад за изпълнението на предмета на 

поръчката, като е изброено какво следва да съдържа същият. Предвидени са 

дейности по изготявне на технически паспорти за обектите, включени  в предмета 

на поръчката и тяхното съдържание. Разписани са методите за осъществяване на 

комуникация между заинтересованите страни. Предвидени са дейности по  

архивиране, проверки и контрол. Участникът е изложил подхода си за изпълнение 

на консултантската услуга, като е описал технчиеската си обезпеченост за 

изпълнение на услугата, дефинирани са оттделните дейности по осъществяване на 
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строителен надзор. Описан е начинът на разпределяне и изпълнение на задачите от 

екипа от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на 

поръчката. Разписани са задълженията и отговорностите на лицето, осъществяващо 

строителен надзор. Изложени са прилаганите от участника стратегия и мерки за 

осъществяване на контрол на строителния процес, очакваните резултат, в т.ч. 

контрол на влаганите в строителството материали. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 
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за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано  прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката.  Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал  нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 
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изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъщестява съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Обособена позиция 4.  

Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и 

спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец 

Пайсий” на територията на град Смолян. 

 
 

 

4.1. 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участника е изброил приложимите нормативни документи както към изпълнение 

на строителство, така и съотосими към предоставяната консултантска услуга. 

Изброени са нормативните изисквания към влаганите в строителството материали. 

Изброена е документацията, която следва да бъде изготвена в хода на изпълнение 

на предмета на поръчката в нейната хронологична последователност. Описан е 

изпълнителския състав, ангажиран с изпълнение на предмета на поръчката за 

отделните строителни обекти. Описано е разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите. Изброени са дейностите по осъществяване на 

строителен надзор. Участникът е изброил строителните дейности, които ще бъдат 

контролирани  по време на изпълнението на договора, както и дейностите по 

мониторинг на отделните смр-та. Предвидени са дейности по контрол и 

съгласуване на технологичното оборудване и материалите, които ще бъдат вложени 

в строителството. Накратко са изложени контролните действия, които ще бъдат 

предприемани от участника спрямо строителните материали. Участникът е 

разписал рисковете, настъпването на които би оказало влияние върху изпълнението 

на предмета на поръчката, като са предвидени дейности по предотвратяването им. 

Представен е примерен график за изпълнение на предвидените дейности. 
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Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 
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строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията, 

надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност 

на същото  в съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието 

на които обуславя получаването на седемдесет точки по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания  на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол, на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности в, т.ч. дейности по съгласуване на 
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строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

4.2. 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Описани са обектите,  предмет на услугата по осъществяване на строителен надзор, 

и видовете строителни работи, които следва да бъдат изпълнени. Предвидени са 

контролни механизми, гарантиращи коректност на актовете и протоколите, 

съставяни по време на строителството. Изброени са документите, които следва да 

бъдат съставени. Описани са задълженията и отговорностите на строителния надзор 

в процеса на съставяне на актове и протоколи по изпълнението на строителството.  

Изложени са задачите по предоставяне на консултантската услуга, мерките и 

средствата за гарантиране на качеството на изпълнението. Разписани са дейностите 

по правилно документиране на строителните процеси. Предвидени са дейности по 

комуникация със заинтересованите страни и институции. Изброени са 

приложимите нормативни документи. Предвидено е да бъдат съставяни протоколи 

за извършените проби на изпълнените строително монтажни работи, както и 

съставянето на окончателен доклад за  въвеждане в експолатация на строежа, като е 

изложено изискуемото съдържание за същия. Предвидено е изготвянето на 

технически паспорт за строежите. Изброени са задълженията на консултатнта, 

предоставящ услугите по осъществяване на строителен надзор, като са описани 

дейностите и задачите, които ще бъдат изпълнени по време на договора. Разписани 

са контролните функции и отговорностите на лицата, осъществяващи строителен 

надзор. Разписана е прилаганата от участника система за разпределение на задачите 

и отговорностите между членовете на екипа, ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката, като са посочени методите за вътрешна комуникация и 

контрол. Описани са контролните дейности, които ще бъдат осъществани на всеки 

етап от изпълнение на строителството, като са изложени изискванията за 

изпълнение на строителните работи, за които ще следи участникът. Предвидени са 

контролни дейности  по спазване на изискванията за безопаснот и здраве по време 

на строителството. Предвидени са дейности  по мониторинг на технологията за 

изпълнение на строителните работи, в т.ч. методите и начина на изпълнение. 

Предвидено е осъществяването на контрол на изпитавяниата на изпълнените 

строителни дейности, както и дейности  по отчетност на отделните смр-та, като за 

всеки вид дейности бъдат съставяни нарочни документи. Участникът е предвидил 

осъществяване на контрол за спазването на строителните графици, както и за 
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спазване на мерките по опазване на околната среда. Участника е предвидил 

осъществяане на контрол на технологичното оборудване, което ще бъде използвано 

в хода на строителството, както и контрол на качеството и количеството на 

изпълнените строително монтажни работи. Разписани са дейности по 

осъществяване на контрол на влаганите в строителството материали, като са 

посочени стандарите за качество за спазването, на които ще следи участникът. 

Описан е екипът, ангажиран с изпълнението на услугата, задълженията и 

отговорностите на лицата. Дефинирани са основните етапи по изпълнение на 

консултантската услуга и ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението 

им. Представена е прилаганата от участника стратегия за осигуряване на качество 

на изпълнението на консултантската услуга. Предвидени са методи и средства за 

комуникация между заинтерсованите страни. Участникът е разписал изпълнението 

на дейности за гарантиране на качеството и устойчивост на предлаганата 

консултантска услуга. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 100 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка сто точки по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, които 

отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за съдържанието 

на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо него са 

налице три от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените от 

възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор   при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 
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строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание  на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите,  които ще контролира 

строителният надзор   при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице три от условията,  надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото  в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на сто точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите. 

3. Участникът е изложил стратегията си за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 
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направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 

материали лица. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности. От съдържанието на техническото 

предложение на участника  може да се постигне разумна увереност, че  участникът 

предвижда да осъщестява съгласувателна процедура за всички строителни работи и 

мероприятия, подлежащи на строителен надзор и контрол. 

Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника  може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне   изпълнение, съответстващо 

на техническите изиксвания на възложителя. 
 

 

4.3. 

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Учатникът е изложил разбирането си за конултантската услуга,  като е изброил 

принципите, гарантиращи качеството на предоставянето й. Изброена е 

строителната документация, която ще бъде съставена, нейната хронологична 

последователност и технология за съставянето й. Описани са обектите, спрямо 

които ще бъде осъществяана консултанстката услуга и дейностите и задачите, 

които ще бъдат осъществявани от участника. Предвидени са контролни действия 

спрямо строителните материали, които ще бъдат влагани в хода на изпълнение на 

строителния процес. Изброени са контролните дейности спрямо строителните 

процеси. Предвидени са действия от страна на участника в случай на установяване 

на несъответствия на строителните материали. Разписани са задачите на строителия 

надзор в хода на изпълнение на  проекта, като са посочени отговорните за 

изпълнението им лица. Предвидено е да бъде осъществяван контрол на 
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количествата строително монтажни работи. Предвидени са дейности по отчитане на 

напредъка на процеса и информираност на обществеността. Участникът е разписал 

задачи по контрол на спазането на изискванията за безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда, както и за проверка на ресурсната обезпеченост на 

строителите. Участникът е предвидил предсатяне на доклади за напредъка на 

проекта на възложителя. Представен е график за изпълнение на дейностите, 

описани са документите, които ще бъдат изготвяни, както и съдържанието им и 

контролните действия по съставянието им, които ще бъдат изпълнявани от 

участника. Предвидени са мерки по осъществяване на вътрешен контрол за 

осигуряване на качеството на услугата. Описан е цялостния подход на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката, като са изброени принципите, които ще 

бъдат спазени. Участникът е представил организационната си структура,  методите 

и средставата  за комуникация. Описани са строително монтажните работи, които 

следва да бъдат изпълнени и технологията за изпълненоето им, за която ще следи 

участникът. Разписано е разпределението на задачите и отговорностите между 

екипа от експерти, ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 70 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка седемдесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и надграждат същото, тъй като спрямо 

него са налице две от надграждащите офертата обстоятелства съгласно поставените 

от възложителя условия. Видно от изложеното по-горе кратко съдържание на 

техническото предложение на участника, същият е изложил последователността на 

изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки строеж, налице е  

описание на всички дейности, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на всеки строеж; 

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 
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като спрямо него са налични следните обстоятелства:  

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е разписал прилаганата от дружеството стратегия за контрол по 

видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на 

тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и 

изискванията на техническата документация  

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предвидено е 

изпълнението на подготвителни дейности, участникът е посочил 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за всеки 

строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще контролира 

строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат разпределени 

задълженията, отговорностите и дейностите на членовете на екипа, който ще бъде 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са начини и 

средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими 

за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника са налице две от условията,   надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на същото в 

съответствие с утвърдената от възложителя методика, наличието на които обуславя 

получаването на седемдесет точки по показател „Организация за изпълнение на 

поръчката“: 

Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото са налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника може да бъде 

направен обоснован извод, че участникът детайлно и подробно е описал 

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени в предмета на поръчката, разписани са  

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на влаганите в строителството 

материали. Посочени са отговорните за контрола на качеството на строителните 
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материали лица. 

2.  Участникът е изложил подробно и аргументирано прилаганите от дружеството 

мерки за контрол с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на 

поръчката.  Описана е организацията, която ще бъде създадена от участника в хода 

на изпълнение на предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на  екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

консултантската услуга. Участникът е разписал нарочна стратегия за контрол на 

отделните смр-та, която да гарантира качествено изпълнение на строителните 

процеси. От съдържанието на техническото предложение на участника може да се 

постигне разумна увереност, че с прилаганите от участника методи и средства за 

изпълнение на предмета на поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо 

на техническите изисквания на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности в, т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 
 

 

4.4. 

„ИНТКОНС“ ЕООД 

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е 

изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията 

на възложителя, и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в 

изискуемата форма. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е изложил на кратко дейността и опита на дружеството. Налице е 

описание на обектите, спрямо които ще бъдат осъществявани услугите по 

строителен надзор. Изброени са строителните работи, които следва да бъдат 

изпълнени и технологията за изпълнението им, за която участника ще следи, в 

случай че бъде избран за изпълнител. Описани са дейностите, които ще бъдат 

изпълнявани от участника в хода на изпълнение на услугата по строителен надзор. 

Предвидено е да бъде направена актуализация на техническия паспорт. Изброени са 

задълженията по предоставяне на услугата по строителен надзор. Участникът е 

идентифицирал необходимите предпоставки за качествено предоставяне на 

услугата. Описани са актовете и протоколите за строителството, които следва да 

бъдат съставени. Изброено е съдържанието на оконачтелния доклад, които следва 

да бъде изготвен. Разписано е какви контролни дейности  ще бъдат осъществяани, в 

т.ч. контрол на качеството на влаганите материали, контрол върху изготвяната 

документация,  контрол за спазане на изиксвянита за безопаснот и здраве, контрол 

за спазване на мерките за опазване на околната среда. Описан е екипът, с който 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

74 

 

разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката, задълженията и 

отговорностите им. 

Констатации на комисията:  

В хода на работата си помощният орган установи, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. 

Решение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. Прилагайки разписната от възложителя методология за 

определяне на  оценката на техническите предложения по показател „Организация 

на изпълнението на поръчката“, комисията реши офертата да получи 30 точки. 

Мотиви:  
Съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка тридесет точки по 

показател „Организация за изпълнение на поръчката“ следва да получат оферти, 

които отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания за 

съдържанието на техническото предложение и не  надграждат  същите. Видно от 

изложеното по-горе кратко съдържание на техническото предложение на 

участника, същият е изложил последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за всеки строеж, налице е описание на всички дейности, които 

ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; участникът е предложил организация на 

работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация 

за изпълнение на СМР, в съответствие с минималните  изисквания на възложителя, 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Налице е описание на  

дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, участникът е 

посочил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

всеки строеж; Налице е подробно и ясно описание на дейностите, които ще 

контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на всеки строеж; От изложението е видно как ще бъдат  

разпределени задълженията, отговорностите и дейностите на членовете  на екипа, 

който ще бъде ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са  

начини и средства за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Спрямо предложението на участника не е налице нито едно от условията,  

надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящи  стойност на 

същото  в съответствие с утвърдената от възложителя методика, надграждащи 

минималните изисквания на възложителя по показател „Организация за изпълнение 

на поръчката“: 
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Видно от изложеното по-горе накратко съдържание на техническото предложение 

на участника, спрямо същото не са  налице следните обстоятелства: 

1. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта; 

2. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

всички мероприятия за изпълнение на строителството. Представени са 

организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, 

гарантират качественото изпълнение на дейностите 

3. Участникът е изложил стратегията си  за контрол по видовете СМР, съобразно 

спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която 

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с 

предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация. 

1. От съдържанието на техническото предложение на участника не може да бъде 

направен обоснован извод, че е налице детайлно и подробно описание на  

контролните дейности, които ще упражнява в хода на изпълнение на 

строителството на обектите, включени  в предмета на поръчката, не са  разписани   

конкретни и приложими дейности с цел гарантиране на качеството и 

съответствието с техническите изисквания на  влаганите в строителството 

материали.  

2.  Участникът не е изложил подробно и аргументирано прилаганите от 

дружеството мерки за контрол с цел  гарантиране на качествено изпълнение на 

предмета на поръчката. Описаната от участника организацията за  изпълнение на 

предмета на поръчката не надгражда минималните изисквания на възложителя. 

Участникът не е разписал  стратегията за контрол на отделните смр-та, която да 

гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. От съдържанието на 

техническото предложение на участника не може да се постигне разумна увереност, 

че с прилаганите от участника методи и средства за изпълнение на предмета на 

поръчката ще се постигне изпълнение, съответстващо на техническите изисквания 

на възложителя. 

Спрямо предложението на участника, видно от изложеното по-горе кратко 

съдържание, не е налично описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и 

контрол на всички мероприятия за изпълнение на строителството. Участникът е 

предвидил съгласуване на отделни дейности, в т.ч. дейности по съгласуване на 

строителната програма на изпълнителя на строителството, но не е предвидено 

съгласуване на всички дейности по изпълнение на строителството. От 

съдържанието на техническото предложение на участника не може да се постигне 

разумна увереност, че участникът предвижда да осъществява  съгласувателна 

процедура за всички строителни работи и мероприятия, подлежащи на строителен 

надзор и контрол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  
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Р Е Ш И : 
 

 

1. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска следните участници по обособени 

позиции до отваряне на ценовите им предложения. 

 

 

 

 

1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.  

Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на 

територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. 

Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна 

от о.т.1997 до о.т.2412. 

 

1.1. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД 

1.2. „СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД 

1.3. „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД 

1.4. „Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД 

1.5. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

1.6. „СТРОЛ-1000“ АД 

1.7. „МАТЕК“ ЕООД 

 

 

 

 

2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и 

изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на 

територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан 

Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. 

Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна 

връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над 

автогарата. 

 

2.1. „КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД 

2.2. „ЕН ЕКИП“ ЕООД 
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2.3. „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 

 

 

 

3. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.  

Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина 

„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна 

ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов 

физкултурен салон. 

 

3.1. „ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД 

3.2. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

3.3. „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

3.4. „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

3.5. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

3.6. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД 

3.7. „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД 

3.8. „АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД 

3.9. „ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД 

3.10. „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

 

 

 

4. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.  

Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и 

спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец 

Пайсий” на територията на град Смолян. 

 

4.1. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

4.2. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 

4.3. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД 

4.4. „ИНТКОНС“ ЕООД 
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II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 07.09.2017 

г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час 

участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на 

купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 01.09.2017 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Мариана Цекова  /подпис/* 

 

Членове 
инж. Васка Караджова /подпис/* Златко Карамучев /подпис/* 

 
Хамди Моллов /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

 
Сузана Хаджийска /подпис/* Румен Романов /подпис/* 

 
Ивайло Стоянов /подпис/* Розета Буйкова /подпис/* 

 
инж. Цвятко Каменов /подпис/* Василка Гатешка /подпис/* 
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/подпис и печат/* 

Дата: 04.10.2017  Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян  

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и 

печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

 


