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ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава 

XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА 

БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“, 

открита с обява на възложителя № 11 от 31.10.2019г., публикувана заедно с цялата 

документация  на сайта на възложителя на интернет адрес:  

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2886 - профил на купувача, за която обява за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП на Портала за обществените 

поръчки са публикувани информация за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка под уникален код ID  9094141 и информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9094480. 

 

 

Първо заседание: 
 

На 18.11.2019г., в 15:00 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 Заповед № ОП-40 от 18.11.2019г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Членове: 

инж. Анастасия Василева – инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Петър Бакларов – юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1, както следва: 

                                                           
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 2019 

г., в сила от 1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът за 

възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. При позоваването на разпоредби от Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1.11.2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2886
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 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

 

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 
 

3.1. Регистрирани предложения – 2 (две) оферти, както следва: 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование и данни на участника 

 

 

Регистрационен 

номер, дата и час 

на предложението 

 

 

 
 

1. 

 

„КРИСТИЯН ИНВЕСТ“ ЕООД 

(ЕИК: 203887890) 

адрес: гр. Смолян 4700, жк Невястата, ул. Чан № 15;  

тел.: 0889 448284; електронна поща: kristiyaninvest@abv.bg  

 

 
 

ДЛ010462  

от 11.11.2019г., 

15:58 часа 

 

 

 
 

2. 

 

 

ДЗЗД „ПРИЮТ“ 

(със съдружници в обединението „КРИС-МТ“ ООД с ЕИК: 

120069414 и „А Б 2019“ ООД  с ЕИК: 205673045) 

адреси: гр. Смолян 4700, ул. Бузлуджа № 7, вх. А, ап. 10;  

гр. Мадан 4900, ул. Перелик № 43; тел.: 0888 004224; електронна 

поща: kris_mt@abv.bg 

 

 

 
 

ДЛ010463  

от 11.11.2019г., 

16:14 часа 

 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците или 

техни упълномощени представители, което обстятелство е удостоверено в надлежно 

съставен Списък на участниците в обществената поръчка или техни упълномощени 

представители, присъстващи при отварянето на офертите.  

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха 

следващите действия: комисията обяви съдържанието на офертите, ценовите и техническите 

предложения, като последните се подписаха от трима членове на комисията. С извършването 

на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не 

бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

 

 

mailto:kristiyaninvest@abv.bg
mailto:kris_mt@abv.bg
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Второ заседание: 
 

На 28.01.2020 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на Заповед № ОП-40 от 18.11.2019г. на кмета на община Смолян се събра 

назначената комисия.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, 

съдържащите се в офертите на участниците (установяване на съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на 

техническите и на ценовите предложения с предварително обявените условия), оценка и 

класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците: 
 

1.1.  „КРИСТИЯН ИНВЕСТ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Списък на представените документи, 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, изготвена съгласно Образец № 4, и Декларация по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за създаване на обединение и за доказване на предприетите мерки за 

надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

съдържаща информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил съответствието си 

с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, 

както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на 
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Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – I група (строежи от високото 

строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), строежи от 

III до V категория съгласно Удостоверение №  I - TV 018268. 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата на подаване 

на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката /строителни дейности, свързани с изграждане, 

реконструкция и/или основен ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради и/или съоръжение/съоръжения, при които дейности да са 

изпълнени минимум следните строителни работи: изливане на бетон; 

кофражни работи; монтажни работи на метални елементи и конструкции; 

полагане на мазилка; полагане на подова настилка; стенна облицовка; 

боядисване; строителни работи на електрическа инсталация; и строителни 

работи на тръбопроводна инсталация, а именно: реконструкция и 

преустройство на хотел „Бисер”, Приморско за превръщането му в корпус D от 

хотел „Форест Бийч“, изпълнени за „Джи Ен Билд“ ЕООД в периода 

07.10.2017г. – 15.02.2018 г.. 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, включващо: а) комбиниран 

багер с хидрочук; б) бетоновоз; в) бетон помпа; г) иглен вибратор; д) самосвал; 

е) виброплоча; ж) автокран. 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 4, и  Декларация по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно 

Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са 

предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по 

чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

http://register.ksb.bg/
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Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово предложение, 

изготвено съгласно Образец № 6, остойностенa количествена сметка за обекта и анализни 

цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 269 442.18 лева /словом: двеста шестдесет и девет 

хиляди четиристотин четиридесет и два лева и осемнадесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 5.00 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 50 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 20 /словом: двадесет/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 

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

актове и протоколи по време на строителството/.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

1. Организация за изпълнение на строителните работи и мерки по изпълнение на 

изискванията на Възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, за 

реализиране на поръчката. 

Изпълнението на поръчката ще бъде ръководено от следните фази на управление на 

строителния процес: 

 Планиране на дейностите; 

 Осигуряване на необходимите условия за изпълнение и подготовка на дейностите; 

 Поетапно извършване на СМР; 

 Контрол върху дейността при изпълнение и краен контрол; 

 Завършване на СМР; 

 Гаранционно поддържане. 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ - този етап се състои от процеси по подготовка и 

оторизация на договора, които включват: - Предоставяне на документи и друга 

информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и от Възложителя, необходими за обезпечаване 

правната валидност и възникването на правоотношения; Определяне на упълномощени 

лица за комуникация с Възложителя и оказване на правомощия; Сключване на договор и 

получаване на изходна документация; Правен анализ на правата и задълженията, 

възникнали за Изпълнителя и дефиниране на критични моменти от изпълнението им. 

 ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ - този етап се състои от извършване на подробни прегледи 

и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на 
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поръчката. 

Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна структура. В 

работната структура на плана за управление подробно ще бъдат указани конкретни цели и 

резултати, както и методологията и организацията по изпълнението им: 

- Планиране конкретното изпълнение на задачите; 

- Планиране на ресурсите; 

- Планиране управлението на риска; 

- Планиране на качеството; 

- Планиране на комуникациите; 

- Планиране на организацията; 

- Планиране на доставките 

 ЕТАП НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 

- Планиране начина на отчитане; 

- Етап на демобилизация на ресурсите; 

- Етап на окончателно отчитане. 

Последователност на строително - монтажните работи: 

 Организационен етап 1:  - Организиране на строителната площадка, оборудване на 

временното строителство и временна организация за безопасност на движението / ВОБД/. 

Представени са предвидените обезопасителни мероприятия. 

 Организационен етап 2: - Изпълнение на всички видове строителни и монтажни 

работи. 

Технологичната последователност на изпълнението на поръчката включва: 

- Изпълнение на индивидуалните обезопасителни дейности; 

- Изпълнение на отделните видове СМР; 

- Почистване и изпълнение на обезопасителните съоръжения. 

Като цяло при технологичната последователност на изпълнението на отделните видове 

СМР е търсена възможност за: 

- Разпределяне на поръчката на основни етапи, които могат да функционират 

самостоятелно; 

- Оптималност на броя на заетите работници като специалност и квалификация; 

- Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка. 

Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията и 

извозванията на същата от строителната площадка; 

- Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време; 

- Плътна технологична последователност и вертикално низходяща организационна 

схема, оразмерена по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск. 

 Организационен етап 3: Приключване на строителните дейности с подписване на 

Протокол — обр.15, съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. Освобождаване и възстановяване на местата, на 

които е разгърнато временното строителство и окончателно почистване на строителната 

площадка. Окончателното почистване включва: Демонтиране на съоръженията за 

колективна защита и обезопасителните съоръжения; Освобождаване и възстановяване на 

пространството около строителната площадка. 

2. Начин и последователност на изпълнение на предвижданите дейности за 

изпълнение на строителния обект. Времетраене и срокове за изпълнение на видовете 

работи в зависимост от реалната производителност на работната сила, технологичното 

оборудване и механизация. Ресурсна обезпеченост - човешки ресурс, с разпределение на 

задачите и отговорностите на строителния екип, техническа обезпеченост - оборудване и 
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механизация. 

Технологичната последователност е представена таблично, като за предвидените дейности 

са посочени: - Наименование на строителните дейности за изпълнение, мярка, количество, 

Времетраене и срокове за изпълнение на видовете работи, Ресурсна обезпеченост - 

човешки ресурс и техническа обезпеченост - оборудване и механизация. 

Строителен екип: 

 Ръководни и технически лица: - Технически ръководител на обекта; Координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд; Специалист по контрол на качеството на 

изпълняваните СМР и влаганите в строителството материали. 

 Строителни работници със съответната квалификация по специалности, необходима 

за изпълнение на предвидените строително - монтажни работи. 

3. Техническа обезпеченост - оборудване и механизация, които ще бъдат подсигурени за 

изпълнението на поръчката: 

- Комбиниран багер с хидрочук; 

- Бетоновоз; 

- Бетон помпа;  

- Иглен вибратор; 

- Самосвал; 

- Виброплоча; 

- Автокран; 

- Ел. агрегат с апарат за заварки; 

- Електрожен комплект; 

- Компресор; 

- Мазаческа машина; 

- Подемник. 

4. Спецификация на материалите, предвидени за влагане при изпълнението на поръчката: 

В табличен вид са представени предвижданите за влагане материали с посочване на 

наименование на материала, мярка и количество. 

5. Технологии за изпълнение на дейностите: 

Представени са технологиите за изпълнение на следните дейности: 

- Демонтаж на дограма; 

- Железарски работи и монтаж на преградни стени и пана; 

- Мазачески работи; 

- Шпакловки; 

- Хидроизолационни работи; 

- Изпълнение на електромонтажни работи; 

- Бояджийски работи; 

- Зидарски работи; 

- Товаро - разтоварни работи; 

- Изкопни работи; 

- Кофражни работи, армировка, бетонови работи; 

6. Методи са осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите. Мерки за осигуряване на сроковете и качеството при изпълнение на 

строителните работи: 

 Планиране, контрол на качеството и комуникация между страните:  

Управителят планира и контролира дейността - разпределя задачите и ресурсите. 

Съвместно с Техническия ръководител определя необходимите бригади от работници, с 

подходяща квалификация и умения за изпълнението на конкретните строително - 
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монтажни работи. След подписване на договора следва правилното управление на 

изпълнението. Това включва анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, 

време и фази на изразходваните материали и ресурси. При изменение на планираните и 

реалните стойности, ще се вземат корективни мерки. Бързият достъп на мениджмънта до 

информацията е съществен. Ще се създаде добро сътрудничество и координация на 

действията между основните институции. 

 Организация за контрол на качеството: Според спецификата на работата, в 

зависимост от обема на СМР и сроковете, на базата на изискванията на Възложителя и при 

наличието на необходимото оборудване, механизация, материали и определянето на 

необходимия изпълнителски състав и налична работна ръка, под прякото ръководство на 

Техническия ръководител започва изпълнението на предвидените СМР за изпълнение на 

поръчката. Подготовката на строителството ще осигури всички необходими ресурси и 

условия за контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на 

съответствие с техническата спецификация и договорените изисквания. 

Техническият ръководител ще оцени квалификацията на персонала за изпълнението на 

важни за качеството производствени процеси и при необходимост сам ще извърши или 

предложи допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез 

инструкции, скици, схеми, образци и др. За конкретната поръчка Техническият 

ръководител ще извърши преглед на възможностите на основните производствено - 

технически процеси и ще предприеме необходимите действия за реализиране изискванията 

на работната документация за качеството на извършваната работа и изпълнение на 

планираните количества строително - монтажни работи в определения срок. 

От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 

конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи, които 

ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 

по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им. 

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 

документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или 

актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, 

финансови и материални/. В хода на реализирането на проекта и в зависимост от 

поставените цели и постигнатите резултати към един определен момент от жизнения 

цикъл на проекта, ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана ефективност 

и оптимизация. 

Отчитайки ново представена документация или промяна в обстоятелствата на този етап ще 

се анализират и идентифицират конкретните рискови фактори с цел по- добрата им 

адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат актуализирани потенциалните рискове, 

които могат да окажат въздействие върху жизнения цикъл и реализацята на проекта в 

условията на поети договорни задължения. Неизменна част от този етап е разработването 

на методи и конкретни действия за своевременно намаляване на заплахите и елиминиране 

на рисковите фактори. 

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 

документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се определи 

план - график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на производители или 

външни доставчици. Ще се адаптират изискванията на процедурите, уреждащи реда и 

начина за осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за 

поръчка, за изготвяне и доставка, като критичните от тях ще бъдат маркирани и 

управлявани с висок приоритет. 

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в 
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строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна 

в одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат придружени със 

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 

удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към 

него.Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще 

бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по 

нареждане на Възложителя. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има 

пълен достъп до строежа и всички места за заготовка или доставка на материали и 

оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, 

като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за 

получаване на правото за такъв достъп. Възложителят чрез упълномощените от него лица 

може по всяко време да инспектира изпълнението на строително - монтажните работи, да 

контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение, 

когато те не противоречат на добрата строителна практика и нормативни изисквания. 

Всички строителни и монтажни работи ще се изпълняват съобразно изискванията на 

нормативната уредба, техническите спецификации за настоящия обект и фирмените 

технологии на фирмите доставчици. При изпълнение на всички строителни и монтажни 

работи ще се спазват изискванията на съответните технологии за влагане на материали, 

отговарящи на БДС или еквиваленти. Ще се съблюдават и спазват всички норми за 

предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. По време на 

изпълнение на СМР ще бъдат взети всички мерки, за да се осигури безопасността на 

строителната площадка според законодателството. 

Контрол при доставката и транспортирането на материалите: Контролът при доставката и 

транспортирането на материалите се извършва от Техническия ръководител и периодично 

от Възложителя; Техническият ръководител на обекта извършва входящ контрол на 

материалите, доставени директно на обекта; Ако при контролът по време на 

строителството се установят отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в 

характеристиките на продукта, Техническият ръководител на обекта спира работата и 

разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията. 

Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, представяшо 

организацията за изпълнение, са приложени: 

 Линеен график;  

 Диаграма на работната ръка;  

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него не 

е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за организация за изпълнение на 

строителните работи, дейности и ресурси. В представената работна програма участникът 

предлага организацията по изпълнение на поръчката да се раздели на пет основни етапа: 

етап на иницииране, етап на планиране, етап на строителство, който от своя страна 

обхваща три организационни етапа за изпълнение на строителните дейности, и етап на 
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приключване, в който обектът се предава на Възложителя.  

В табличен вид е представена последователността и времетраенето, необходимо за 

изпълнение на всяка строителна дейност от количествената сметка. Посочени са 

разпределението и броят на човешкия ресурс за всеки вид строителни работи – ръководни 

и технически лица, както и строителни работници, но не са разписани конкретни задачи и 

отговорностите на нито едно от лицата, ангажирани в изпълнението на поръчката. 

Предвижданията на участника досежно ресурсната обезпеченост единствено се свеждат до 

посочване, че строителният му екип, включва ръководни и технически лица: технически 

ръководител на обекта, координатор по здравословни и безопасни условия на труд, 

специалист по контрол на качеството и строителни работници със съответна квалификация 

по специалности, необходими за изпълнение на поръчката, като по видове дейности 

съгласно количествената сметка в табличен вид са посочени ангажираните лица (в 

посоченото разпределение обаче отсъстват координаторът по здравословни и безопасни 

условия на труд и специалистът по контрол на качеството), но за никое от тези лица не е 

посочено какви са вменените му задачи и отговорности. В резултат на изложеното не е 

видна вменената трудова функция на нито едно от лицата, включени в строителния екип на 

участника. 

За всяка дейност е представено разпределение и на техническата обезпеченост – 

техническото оборудване и механизацията.  

Представени са основните материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката.  

Представена е и технологията на изпълнение на основните строителни дейности – 

демонтаж на дограма, монтаж на преградни стени и пана, мазачески работи, направа 

шпакловки, хидроизолационни работи, бояджийски и зидарски работи, изкопни, 

кофражни, бетонови и армировъчни работи и др. 

Участникът предвижда методите за осъществяване на координация и съгласуване на 

дейностите с Възложителя по време на строителството да се осъществяват основно чрез 

срещи между представители на двете страни на обекта.   

За осигуряване на срочно и качествено изпълнение на строителството участникът 

представя организация за контрол на качеството по изпълнение на строително-монтажните 

работи и  влаганите строителни материали. 

Участникът е представил линеен график за времетраенето на всички видове работи от 

количествената сметка, но същият не е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси, а именно линейният график не отразява правилно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителните работи, както и 

технологичното време за изчакване между тях. Така например: Участникът предвижда 

изпълнението на позиция № 11 „Доставка и монтаж на стоманена конструкция стомана 275 

JR“ към част „Навес №1/Конструкции“ да се изпълни от 9-тия до 14-тия ден, докато 

изпълнението на позиция № 12 „Анкери HILTIHST3 M20 hef 101mm, hnom 116mm или 

еквивалент“ към част „Навес №1/Конструкции“ се осъществява чак на 14-тия ден, т.е. 

участникът планира металната конструкция да бъде анкерирана върху фундаментите чак 

на последния ден от монтажа ѝ. Направеното предвиждане не само не е технологично 

съобразено, но е и неправилно и свързано с опасност за работниците на строителната 

площадка, тъй като за да бъдат монтирани хоризонталните елементи е необходимо първо 

да се монтират колоните на халето за стоманобетоновите фундаменти (правилната 

технология на изпълнение е първо да се монтират вертикалните елементи на 

конструкцията, след което да се пристъпи към монтаж на хоризонталнтие й елементи), т.е. 

монтажът на анкерите трябва да бъде едновременно с монтажа на металната конструкция 

на халето. Също така участникът предвижда изпълнението на позиция № 3 „Доставка и 
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полагане бетон В7,5  неармиран в основи, подложен“ към част „Подпорна стена“ да се 

осъществи на 10-тия ден, докато изпълнението на позиция № 4 „Направа и разваляне на 

кофраж за стени“ към част „Подпорна стена“ да продължи от 5-тия до 10-тия ден. 

Направеното предвиждане не само не е технологично съобразено, но е и неправилно, тъй 

като преди изпълнение на кофража за стени е необходимо да се положи подложният бетон. 

Към изложеното следва да се отчете и обстоятелството, че предвиденият срок за 

изпълнение на поръчката, отнесен към предвижданията за организация на изпълнение, не 

гарантира качествено и срочно изпълнение на предвидените строителни дейности по 

изпълнение на поръчката, тъй като подходът към обекта е един и не е възможно да се 

изпълняват едновременно всички предвидени в поръчката разнородни дейности, а именно: 

изграждане на три ламели от подпорна стена, доставка и монтаж на метално хале, направа 

на стоманобетонова рампа, вътрешно преустройство и изграждане на пристройка към 

съществуващата сграда, както и монтаж на ограда около дворното пространство. Така 

например, за да се изпълни металното хале е необходимо имотът да бъде укрепен с 

новоизградена подпорна стена, както и след изпълнение на халето, подпорната стена, 

пристройката и рампата е необходимо имотът да бъде ограден с предпазна ограда, т.е. 

необходимо е последователно изпълнение да предвидените дейности с цел осигуряване на 

свободен достъп на механизация и безопасни условия на труд по време на строителството. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

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

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

задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си 

гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена количествена 

сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. 

Ценовото му предложение в обществената поръчка е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до оценка 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

1.2.  ДЗЗД „ПРИЮТ“  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, Договор 

за създаване на обединение и представени за участника и отделните съдружници в състава 

му декларации, както следва: Декларации за съответствието с критериите за подбор, 

съдържащи информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвени съгласно Образец № 1, Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, 
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Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвени съгласно 

Образец № 3, Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изготвени съгласно 

Образец № 4, и Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвени съгласно Образец № 5, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представените Декларации за съответствието с критериите за подбор, 

съдържащи информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвени съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието 

си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, 

както следва: 

 Удостоверил е чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

строителството – "КРИС-МТ" ООД, своята годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е извършена 

справка в Централния професионален регистър на строителя на интернет 

страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), 

включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в 

тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя – I група (строежи от високото 

строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), строежи от 

II до V категория съгласно Удостоверение №  I - TV 018865. 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението 

се предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в 

обединението, при което цялостното строителство ще се осъществява от 

съдружника "КРИС-МТ" ООД, като отговорностите на другия съдружник "А 

Б 2019" ООД не включват действия по осъществяване на строителство, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП определя 

приложимост на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване 

на професионална дейност единствено и само спрямо съдружника в 

обединението, който ще извършва дейности по строителство - "КРИС-МТ" 

ООД. 

 Удостоверил е чрез единия от съдружниците в обединението - "КРИС-МТ" 

ООД, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни  с  тези  на  поръчката /строителни дейности, свързани с изграждане, 

реконструкция и/или основен ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на 

сграда/сгради и/или съоръжение/съоръжения, при които дейности да са 

изпълнени минимум следните строителни работи: изливане на бетон; 

кофражни работи; монтажни работи на метални елементи и конструкции; 

http://register.ksb.bg/
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полагане на мазилка; полагане на подова настилка; стенна облицовка; 

боядисване; строителни работи на електрическа инсталация; и строителни 

работи на тръбопроводна инсталация/ – съдружникът в обединението "КРИС-

МТ" ООД е декларирал  опит  при  осъществяване  на  строителни  дейности, 

идентични  и сходни  с  тези  по  поръчката,  както следва: 1. Хале с навес, в 

УПИ I – 536, кв. 46 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград, включващо 

строителни работи по: изливане на бетон; кофражни работи; монтажни работи 

на метални елементи и конструкции; полагане на мазилка; полагане на подова 

настилка; стенна облицовка; боядисване; строителни работи на електрическа 

инсталация; и строителни работи на тръбопроводна инсталация, изпълнени в 

периода 02.05.2017 г. - 01.11.2017 г. за „ТЕКСТАР 2012“ООД; 2. База за 

дървообработка и производство на пелети, УПИ I, кв. 290, ПИ № 834, гр. 

Смолян“, включващо строителни работи по: изливане на бетон; кофражни 

работи; монтажни работи на метални елементи и конструкции; полагане на 

мазилка; полагане на подова настилка; стенна облицовка; боядисване; 

строителни работи на електрическа инсталация; и строителни работи на 

тръбопроводна инсталация, изпълнени в периода 26.04.2018 г. - 21.09.2018 г. за 

„ЕВТИМОВ“ЕООД.  

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП съответствието с 

посочения критерий за подбор е доказано от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него; 

 Удостоверил е чрез единия от съдружниците в обединението - "КРИС-МТ" 

ООД, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) комбиниран багер с 

хидрочук; б) бетоновоз; в) бетон помпа; г) иглен вибратор; д) самосвал; е) 

виброплоча; ж) автокран – съдружникът в обединението "КРИС-МТ" ООД е 

посочил данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или 

техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за 

изпълнение на договора в съответствие с изискванията на възложителя. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП съответствието с 

посочения критерий за подбор е доказано от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него; 

 Удостоверил е чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

строителството – "КРИС-МТ" ООД, че прилага в строителната си дейност 

системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на 

околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 

14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство. 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението 

се предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в 

обединението, при което цялостното строителство ще се осъществява от 

съдружника "КРИС-МТ" ООД, като отговорностите на другия съдружник "А 

Б 2019" ООД не включват действия по осъществяване на строителство, което 

обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП определя 

приложимост на изискванията за наличието на сертификати за управление на 

качеството и за опазване на околната среда единствено и само спрямо 

съдружника в обединението, който ще извършва дейности по строителство- 

"КРИС-МТ" ООД. 
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 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към 

участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - 

удостоверил е, че за него и съдружниците в състава му не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно Образец № 4, и  Декларации по чл.69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, изготвени съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други 

основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - 

удостоверил е, че за него и съдружниците в състава му не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по 

чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвени съгласно  Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 6, остойностена количествена сметка за 

обекта и aнализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 269 977.61 лева /словом: двеста шестдесет и девет 

хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.20 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 35 %; 

 Доставка-складови разходи: 8 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 55 /словом: петдесет и пет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

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

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

на актове и протоколи по време на строителството/. 
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Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

I. ПРЕДМЕТ HA ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1.1. Съществуващо положение. 

1.2. Видове работи, предмет на обществената поръчка. 

II. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ 

2.1. Организационна структура за управление на обекта. 

2.1.1. Организационна схема 

 

  
 

2.1.2. Ръководният технически екип ще се състои от следните експерти: 

 Ръководител строителен обект — правоспособно лице, с квалификация "строителен 

инженер" или „строителен техник“ с реализиран професионален опит като ръководител 

строителство подобни обекти. 

 Технически ръководител на обекта — правоспособно лице, притежаващ степен на 

образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - притежава удостоверение 

за „Експерт за безопасност и здраве" съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд . 

 Специалист по контрол на качеството - притежава Удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност. 

Допълнително са осигурени експерти: 

- Инженер – геодезист 

- Инженер – конструктор 

- Инженер – ВиК 

- Инженер - електро 
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2.1.3. Разпределение на задачите и отговорностите на изпълнителския състав 

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ: 

1. Основни функции и задължения: 

Непосредствено ръководи изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, 

Проучва основно документацията за обекта - работни чертежи, проектно-сметни 

документации, ПОИС, разчетите за необходимите трудови и материални ресурси 

/включително готови конструкции, заготовки, арматура, полуфабрикати, бетонови 

разтвори и др./; Извършва подготовка за започване на строително - монтажните работи в 

съответствие с плана и графиците на обекта; Изготвя месечна оперативна програма; 

Разяснява чертежите, обезпечава здравословни и безопасни условия на труда, пряко 

ръководи изпълнението на СМР; Съблюдава за спазване на технологичната 

последователност на процесите и оперативното отстраняване на евентуално допуснати 

слабости и нарушения; своевременно заявява необходимите планирани материали, 

оборудване, механизация и работна сила съобразно графиците; Осигурява пълното и 

правилно натоварване и използване на предоставената механизация и работна сила; 

Осигурява качественото изпълнение на СМР; Изготвя първичната отчетност за 

разходването на трудовите и материални ресурси и механизацията; Създава, предава за 

проверка наряди и КС-28; Упражнява контрол за недопускане преразход на ФРЗ и 

материали; Отговаря за верността на съставяните от него документи; Отговаря за 

предоставените му механизирани инструменти; Периодично проверява в счетоводството 

заведените му разходи; При баланс да извършва своевременно инвентаризация на обекта, 

съвместно с представител на счетоводството; Носи лична материална, дисциплинарна и 

наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети на обекта и за опазване на 

околната среда; Спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. 

2. Необходима компетентност: 

Да познава, инструкциите, наредбите, ценообразуването, Закона за здравословни и 

безопасни условия на труда и др. нормативни документи , отнасящи се за строителството и 

правилника за вътрешният трудов ред; СУК и изискванията, на които трябва да отговарят 

СМР; Техническите изисквания към влаганите материали, заготовки, конструкции; 

Организацията на производството , труда и управлението. 

3.Организационни връзки и взаимоотношения: 

Пряко подчинен на Ръководителя на обекта. 

ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО: 

1.Основни функции и задължения 

Да следи за качеството на изпълнение на строително монтажните работи, да отговарят на 

нормативните изисквания.; Да следи за качеството на влаганите строителни материали и да 

отговарят на нормативната уредба и техническата спецификация.; Да следи и изисква 

всички доставени на обекта строителни материали да бъдат придружени със необходимите 

сертификати и декларации за съответствие; Предлага и прилага мерки за повишаване 

качеството на изпълнението на строително - монтажните работи. 

2. Необходима компетентност 

Да познава, инструкциите, наредбите, и др. нормативни документи , отнасящи се за 

качеството на изпълнение на СМР и качеството на влаганите строителни материали; 

3. Организационни връзки и взаимоотношения: 

Пряко подчинен на техническия ръководител на обекта. 

КООРДИНАТОР ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

1. Основни функции и задължения 

Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия 



 

 

17 

на труд на обекта. 

Провежда конкретен и встъпителен и периодически инструктаж на работниците по 

безопасните и здравословни условия на труда, като следи за спазването на изискванията и 

нормите; 

Консултира и подпомага работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на 

изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при 

осигуряване и осъществяване на трудовата дейност. 

Контролира от името на работодателя за спазването на нормите и изискванията на 

законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите. 

Предлага и прилага мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при 

неизпълнение на определени задължения. 

2. Необходима компетентност 

Да познава, инструкциите, наредбите, и др. Нормативни документи . отнасящи се за 

Здравословни и безопасни условия на труд; 

3. Организационни връзки и взаимоотношения : 

Пряко подчинен на техническия ръководител на обекта. 

ИНЖЕНЕР - ГЕОДЕЗИСТ 

ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР  

ИНЖЕНЕР - ВИК  

ИНЖЕНЕР - ЕЛЕКТРО 

1. Основни функции и задължения 

Консултира техническия ръководител на обекта за изпълнението на строително- 

монтажните работи по съответната специалност. 

Следи за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта по съответната Част. 

Проучва основно документацията за обекта- работни чертежи, проектно-сметни 

документации, ПОИС, 

Разяснява чертежите, за изпълнение. 

Съблюдава за спазване на технологичната последователност на процесите и оперативното 

отстраняване на евентуално допуснати слабости и нарушения; 

Следи за качественото изпълнение на СМР и извършването на съответните проби и 

изпитания; 

Необходима компетентност: 

Да познава, инструкциите, наредбите, и др. Нормативни документи . отнасящи се за 

строително-монтажните работи; СУК и изискванията, на които трябва да отговарят СМР; 

Техническите изисквания към влаганите материали , заготовки, конструкции. 

Организационни връзки и взаимоотношения: 

Пряко подчинен на техническия ръководител на обекта. 

2.2. Дейности за изпълнение на обекта 

Дейност 1 - Подготвителни дейности 

Дейност 2 - Строително-монтажни работи 

Дейност 3 - Отчитане и предаване на обекта 

2.2.1. Дейност 1 - Подготвителни дейности  

1.Мобилизация 

2. Временно строителство 

- Временно водоснабдяване, ел. захранване 

- Настаняване 

- Доставка на материали 

- Срещи, предхождащи строителството 



 

 

18 

3. Подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителна линия и ниво (обр. 2) 

2.2.2. Дейност 2 - Строително-монтажни работи 

Представени са изискванията за сигурност, които ще се спазват, включително: 

- Защита на собствеността; 

- Противопожарна защита 

- Опазване на дърветата и зелените площи 

2.2.3. Дейност 3 - Отчитане и предаване на обекта: 

Представено е описание на дейностите по: - Отчитане; воденето на Заповедна книга за 

строежа; Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти 

със съществените изисквания към строежите; Екзекутивни чертежи и Предаване на обекта. 

2.3. Контрол на качеството при изпълнение на обекта 

- Методи за контрол за спазване на срока 

- Методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките 

- Контрол при производителя 

- Контрол в складовата база на Изпълнителя 

2.4. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

- Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци 

- Качество на атмосферния въздух 

- Води 

- Земи и почви 

- Ландшафт и растителност 

- Фоново шумово ниво 

- Вредни излъчвания - не се очакват. 

2.5. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

1.Организационен план 

- Ограничителни условия по ПБЗ 

- Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ 

- Класификация на опасностите 

- Инструкция за безопасна работа 

- Информационна табела 

2. Строителен ситуационен план. 

3. Комплексен план-график. 

4. Ликвидиране на пожари и /или аварии. 

5. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, 

включително за местата със специфични рискове 

6. Машини и инсталации, подлежащи на контрол 

7. Отговорни длъжностни лица 

- Временна организация на безопасност на движението по транспортни и евакуационни 

пътища на строителната площадка и подходите към нея 

- Схеми за разположение на санитарно-битови помещения 

- Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и други 

- Осветление на строителната площадка и работните места 

- БХТПБ по Ел.част 

- Оценка за възможните опасности за персонала 

- Мерки за предотвратяване на възможни опасности за персонала 

- Противопожарна защита 
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Извършване на изолационни и довършителни работи 

1. изпълнение на строителни изолации 

Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране 

1. Общи изисквания 

2. Извършване на товароподемни операции. 

2.6. КООРДИНАЦИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАДЗОРА И ДРУГИ 

СТРАНИ. 

2.6.1. Взаимоотношения с Възложителя на поръчката 

Основа задача е воденето на редовна Кореспонденция - във вид на писма, факсове, 

електронни съобщения. За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси ще се 

разчита на оперативното им решаване в работен порядък. При изпълнението на проекта ще 

се разчита на постоянен контакт с Възложителя.  

Ръководителят на проекта е отговорен за поддържане на тясното взаимодействие с 

Възложителя. Предвиждат се периодични срещи, на които ще се коментират текущи 

въпроси по изпълнение на проекта. При необходимост от предварително коментиране на 

вариантни решения или решаване на възникнали проблеми, то ще се организират срещи с 

Възложителя и други заинтересовани лица. За срещите Възложителя ще бъде уведомяван в 

срок не-по-малък от 24 ч, като срещата ще бъде съобразена с другите служебни 

ангажименти на Възложителя. 

За всички формални срещи (които са свързани с изпълнението на дейностите и задачите), 

които се организират от екипа по проекта, се изготвя дневен ред и се разпространява до 

всички поканени предварително преди всяка среща. За всяка среща се изготвя протокол. 

Този протокол, като минимум съдържа статуса на текущите задачи, 

решения/споразумения, последващи действия и отворени въпроси, ако има. 

Срещите ще се провеждат в офиса на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява за своя сметка 

помещенията и оборудването, които ще ползва за целия период на договора. Всички 

разходи, свързани с поддръжка на офиса, оборудването, командировъчни, комуникации, 

пътувания, техника и т.н., се считат включени в общата цена на Изпълнителя. 

Изпълнителят осигурява подходяща работна среда и оборудване за експертите от екипа. В 

допълнение към проведените срещи, се изготвя протокол с коментираните въпроси и 

взетите решения, който се подписва от всички участници в срещата. 

Копие от протокола се дава на всички участници в срещата. 

Организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети при възникване на 

ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на 

Възложителя: 

При възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от 

страна на Възложителя се подписва АКТ обр.10 за установяване състоянието на строежа 

при спиране на строителството поради съответната причина. Обектът се обезопасява и 

замразява, като се охранява до възобновяването на строителството, което се удостоверява с 

Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 

строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 

други случаи. 

2.6.2. Взаимоотношения с Строителния надзор на поръчката 

Строителният надзор осъществява функции по строителен надзор и представлява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъществява дейности в процеса на строителството, включително 

на Координатор за безопасност и здраве, и в гаранционните срокове по силата на клаузите 

на този Договор, договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

КОНСУЛТАНТА до строителната площадка и Строежа за изпълнение на Договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно 

отговорно лице на строителната площадка или Строежа, така че каквито и да са 

предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от КОНСУЛТАНТА във връзка с СМР 

по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди 

и инструкции на КОНСУЛТАНТА, които се отнасят до изпълнението на СМР по 

изграждането на Строежа съобразно Инвестиционния проект, Техническите 

спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби. 

2.6.3. Взаимоотношения с Авторския надзор /Проектанта/ 

С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на проекта, се 

гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните 

и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за 

въвеждане на обекта в експлоатация. Проектантите трябва да упражняват авторски надзор 

по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата 

нормативна уредба. 

Ние ще каним Авторският надзор с писмена или устна покана във всички случаи, когато 

присъствието на проектант на обекта е наложително: 

- присъствие при съставяне и подписване на задължителни протоколи и актове по време 

на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 

заверки при покана от страна на възложителя и др. 

- наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

СМР за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения 

от него проект от страна на всички участници в строителството. 

- изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост 

по искане на възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др. 

- заверка на екзекутивна документация и др. 

Предписанията на проектантите, свързани с авторското им право, за точното спазване на 

изработените от тях инвестиционни проекти ще се вписват в заповедната книга и ще са 

задължителни за участниците в строителството. 

Проектантът по съответната част ще присъства при съставянето на всички актове и 

протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на 

строежа и съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

Ако е необходимо по време на строителството, авторският надзор ще дава технически 

решения, ще изготвя преработки, ще осъществява технологичен контрол. Авторския 

надзор ще осъществява съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. 

Проектантите ще заверят заедно с останалите страни, изброени в ЗУТ предадат и предадат 

на Строителния надзор два комплекта Екзекутивна Документация, за издаване на Акт 

образец 15. 

2.7. Нормативна база която ще бъде използвана при изпълнението на поръчката. 

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

3.1. Последователност, Разпределение, брой и квалификацията на необходимите 

строителни лица за всяка една операция. Необходими технически ресурси и на 

отговорните за изпълнението й експерти. 

Участникът е представил в табличен вид предвижданията си относно последователността и 

разпределението на ресурсите, като за всяка дейност са посочени: - вид СМР, времетраене, 
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период на изпълнение, последователност, работна ръка и техника, материали и отговорен 

експерт. 

 Изисквания към материалите  

3.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Представени са предвижданията относно начина за изпълнение и изискванията, които ще 

се спазват по отношение на следните видове дейности: 

- Изкопи 

- Насип 

- Обратен насип зад стена 

- Кофражни работи 

- Армировъчни работи 

- Бетонови работи 

- Хидроизолация с битум 

- Монтаж на стоманени конструкции 

- Довършителни работи 

- Подмяна на подови настилки 

- Облицовки, мазилки и боядисване 

- Саморазливна подова настилка 

- Преградна стена Н=2,0м.с термопанел 

- Покриване с LT 55 ламарина поцинкована 

- Монтаж на челна планка 

- Монтаж на ъглова планка 

- Особености при поставянето на профилираната ламарина 

- Инструкция за монтаж на покривно покритие от профилирана ламарина 

- Метод за монтаж на покрития от профилирана ламарина на редове 

- ВиК - площадкова канализация и водопровод 

- Изпитване плътността на водопровода 

- Дворно осветление 

- Тръбни мрежи 

- Залепване на тръбите 

- Последователност на изграждане на новите тръбни мрежи 

- Фундаменти 

- Монтаж на нови стълбове за улично осветление 

- Заземяване на стълбове 

- Електромерни табла 

- Ограда 

Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, представяшо 

организацията за изпълнение, са приложени: 

 Линеен график;  

 Диаграма на работната ръка;  

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за организация за изпълнение на 
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строителните работи, дейности и ресурси в следния обхват: предмет и обхват на 

поръчката; организация на строителството; начин на изпълнение; последователност на 

предвижданите за изпълнение дейности; технология на извършване на дейностите с 

описание на технологичната последователност и взаимната им обвързаност; описание на 

влаганите материали; ресурсна обезпеченост на изпълнение на обекта – механизация и 

човешки ресурс с описание на разпределение на задачи и отговорности. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание 

на начина на изпълнение на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни работи 

съгласно количествената сметка и техническите спецификации и последователността на 

предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, 

покриващи всички аспекти на изпълнението, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строители работи. Етапите за 

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

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Подготвителни 

дейности, включващи: мобилизация, временно строителство и подписване на протокол за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2); 

Строително-монтажни работи; и Отчитане и предаване на обекта. В рамките на 

представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните периоди 

за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на 

представената от участника последователност са описани процесът, методологията и 

технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на 

последователността на дейностите и взаимната им обвързаност: Изкопи; Насип; Обратен 

насип зад стена; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; 

Хидроизолация с битум; Монтаж на стоманени конструкции; Довършителни работи; 

Подмяна на подови настилки; Облицовки, мазилки и боядисване; Саморазливна подова 

настилка; Преградна стена Н=2,0м.с термопанел; Покриване с LT 55 ламарина 

поцинкована; Монтаж на челна планка; Монтаж на ъглова планка; Особености при 

поставянето на профилираната ламарина; Инструкция за монтаж на покривно покритие от 

профилирана ламарина; Метод за монтаж на покрития от профилирана ламарина на 

редове; ВиК - площадкова канализация и водопровод; Изпитване плътността на 

водопровода; Дворно осветление; Тръбни мрежи; Залепване на тръбите; Последователност 

на изграждане на новите тръбни мрежи; Фундаменти; Монтаж на нови стълбове за улично 

осветление; Заземяване на стълбове; Електромерни табла; Ограда. Всяка от дейностите е 

декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по 

изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на 

дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове 

строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно 

описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и 

операции по изпълнението отразява коректно технологичната последователност според 

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

работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите 

за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на 

изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната 

последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане 

на съответните видове работи. Така например: представената технология за изпълнението 

на навеса правилно предвижда първо да се монтират вертикалните елементи на 

конструкцията, след което да се пристъпи към монтаж на хоризонталнтие й елементи. 
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Правилно е декомпозирано в линейния график и изпълнението на подпорната стена, в това 

число кофражът за стени следва полагането на подложния бетон. Аналогично е описано в 

правилната технологична последователност на изпълнение и при изчакване на 

необходимото технологично време между операциите изпълнението на всички видове 

работи в обхвата на поръчката. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – 

предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.  

В съответствие с техническите спецификации са представени предвижданията на 

участника за материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението – участникът е 

представил предвижданията си за влагане материали в табличен вид, с информация за 

продукт/материал по количествена сметка и описание и параметри на материали, които ще 

бъдат вложени при изпълнение на обекта. Предвижданията са приложими за конкретния 

строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености.  

При анализ на информацията на база на предложените материали, и предвидените 

технологии за изпълнение и методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение 

в съответствие с изискванията на възложителя. 

Участникът е показал за всяка от дейностите разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция, така и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Представен е необходимия човешки ресурс за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, в това число 

описание на разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на 

екипа, състоящ се от следните основни позиции в ръководния инженерен състав: 

ръководител строителен обект, технически ръководител на обекта, координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд, специалист по контрол на качеството, инженер 

– геодезист, инженер – конструктор, инженер – ВиК и инженер – електро. За разлика от 

офертата на останалия участника в своето техническо предложение оценяваният участник 

по отношение на лицата от строителния екип е описал обхвата на отговорностите и 

задълженията на всяка длъжност, с разграничение на основните функции и задължения, 

необходимата компетентност и предвижданията за организационни връзки и 

взаимоотношения, с което е видна планираната трудова функция на всяка предвидена 

длъжност. Отделно участникът е приложил, като част от техническото му предложение, 

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица и експерти за 

всяка една операция, обособена част от разглежданата дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана. За всяка отделна операция/дейност са посочени експертните 

технически лица, които ще отговарят за нея, разписани са и задачите на експертите и 

техническите лица за всяка дейност, брой работници, изпълнителски състав/ строителни 

работници и задачи на изпълнителски състав/ строителни работници. С направените 

описания е представено разпределението на задълженията на строителния екип за всеки 

вид строителна дейност, което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на 

поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите човешки 

ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия 

ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на 

отделни звена, което от своя страна дава възможност не само за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, но и за проследимост на операциите и 

сроковете. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 
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срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата 

на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на 

участника за организация за изпълнение на поръчката, като е представена необходимата 

техника за изпълнение на поръчката, разпределена по всички видове работи съгласно 

количествената сметка за строежа. Представен е списък на максимално необходимото 

техническо оборудване по вид и количество. Отделно в табличен вид е представено 

разпределението на ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира 

необходимото техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената 

информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е 

предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти 

за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото 

оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания 

обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 

за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички 

видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по 

коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, 

предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. Изброените машини и техните параметри покриват изцяло изпълнението на 

обществената поръчка, като изброените машини съвпадат както с описанието на 

необходимата механизация за изпълнение на отделните строителни работи, така и с 

включените машини в Линейния график и Диаграмата на механизация. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на строителния обект. Представеният от участника график за изпълнение на 

поръчката съдържа всички видове и количества работи съгласно количествената сметка, 

необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени 

продължителност, начало и край, мярка, количество, ресурси. При изследването на 

линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната 

последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между 

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

и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, в това число за 

разлика от останалия участник оценяваният участник правилно предвижда: при 

изпълнението на навеса първо да се монтират вертикалните елементи на конструкцията, 

след което да се пристъпи към монтаж на хоризонталнтие й елементи; кофражът за стени 

да се изпълни след полагането на подложния бетон. При определянето на периодите на 

изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е 

отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и 

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между 

работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 
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противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на производството за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е 

предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 

разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 

устойчиви резултати от реализирането им. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена количествена 

сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. 

Ценовото му предложение в обществената поръчка е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение 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. 

 

2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
 

3. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на единствената допусната 

оферта на участника - ДЗЗД „ПРИЮТ“, съгласно утвърдената от възложителя методика за 

оценка на офертите и класиране.  
 

Резултатите от прилагането на формулите и критериите за оценка по 

показателите: Цена за изпълнение на поръчката (О1) и Срок за изпълнение на 

поръчката (О2), както и така извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, 

както следва: 
 

Оценяван участник: 

ДЗЗД „ПРИЮТ“  
 

Оценка по показател: 

Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) 

Срок за изпълнение на поръчката 

(О2) 

70  точки 30  точки 
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Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по всеки 

от посочените показатели и съответни предложения на единствения допуснат до оценка 

участник, описани в настоящия протокол. 
 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

100 точки 

 

Мотиви: 

Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за 

определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти, направените констатации и извършени 

справки в публични регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията към министъра на правосъдието - http://brra.bg/ и в Централния 

професионален регистър на строителя при Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. Предлага за отстраняване от производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ 

ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, 

КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“, следния участник: 

„КРИСТИЯН ИНВЕСТ“ ЕООД. 

 

II. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ 

ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, 

КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“, както следва: 

Първо място: ДЗЗД „ПРИЮТ“, 

с получена обща комплексна оценка КО =  100  точки. 

 

IІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В 

УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“, класирания на първо място 

участник, както следва: ДЗЗД „ПРИЮТ“, като договорът за изпълнение да се сключи при 

следните съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
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 Цена за изпълнение на поръчката: 269 977.61 лева /словом: двеста шестдесет и девет 

хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.20 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 35 %; 

 Доставка-складови разходи: 8 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 55 /словом: петдесет и пет/ календарни дни, считани 

от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

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

протоколи по време на строителството/. 

 

Комисията приключи работа на 28.01.2020г., като предаде протока от своята работа на 

възложителя на 28.01.2020 г. в 13:00 ч. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Любомир Равелов (положен подпис) 

 

Членове: 
инж. Анастасия Василева (положен подпис) 

Петър Бакларов (положен подпис) 

 

 

(положен подпис и печат) 

Дата: 28.01.2020г.    Утвърдил:                 ………….................…….. 

гр. Смолян     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.                                                            


