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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

за разглеждане съгласно чл.54, ал.12 ППЗОП на допълнително представените документите 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя и оценка на техническите предложения на допуснатите 

до този етап оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на 

Община Приморско“ в три обособени позиции 

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Странджа” в село 

Веселие;  

Обособена позиция 2: „Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово 

кръстовище в град Приморско“;  

Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. „Трети март” в участъка от о.т. 124 до 

о.т. 127 от ПУР на гр. Приморско”. 

 

 

Днес, 20.01.2020г  в 10:30 часа в Заседателна зала в сградата на Община Приморско, в 

изпълнение на Заповед №973 от 29.10.2019г. на арх. Петко Гечев – временно изпълняващ 

длъжността Кмет на община Приморско съгласно Решение №633 от 20.09.2019г на Общински 

съвет Приморско, и във връзка с Решение № 926 от 07.10.2019г. за откриване на процедурата с 

горепосочения предмет на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), се състоя закрито заседание на комисия в състав: 

 

 

Председател: Савина Димова – ст. юрисконсулт при Община Приморско 

 

Членове: 

1. инж. Мариан Маринов – Главен инженер при Община Приморско 

2. Стоян Цанев - юрисконсулт при Община Приморско 

3. Плумка Митрева – ст. експерт „Бюджет“ при Община Приморско 

4. Янка Константинова – Главен специалист „Инвеститорски контрол“ при Община 

Приморско 

Комисията в описания състав след изтичане на срока за представяне на допълнителни 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, изискани с Протокол №1, публикуван в Профила на купувача на 

Възложителя на 08.01.2020г и изпратен на участниците в същия ден, се събра за да разгледа 

допълнително представените документи. 

В законоустановеният срок по чл.54, ал.9 ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

 

1. „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД – вх.№ 30-00-1 от 14.01.2020г. 

 

2. „Автомагистрали – Черно море“ АД – вх.№ 30-00-2 от 14.01.2020г. 

І. На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документите  

1.Участникът „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП е 

представил нов коригиран еЕЕДОП по обособена позиция № 1. 

Комисията извърши обстойна проверка и анализ на допълнително представения от 

участника еЕЕДОП, в резултат на което установи, че не са отстранени всички констатирани 
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несъответствия и не е попълнена липсващата информация, констатирани в Протокол №1, а 

именно: 

а) по отношение на лицето, предложено за Ръководител на обекта, участникът не е 

декларирал съответствие с критерия за подбор касаещ минимално изискуемия професионален 

опит за експерта от минимум 5 (пет) години; както и не е попълнил минимално изискуемата 

съгласно документацията за обществена поръчка информация относно професионален опит, а 

именно: месторабота, период, длъжност, основни функции. 

б) по отношение на лицето, предложено за Технически ръководител, участникът не е 

декларирал съответствие с критерия за подбор касаещ минимално изискуемия професионален 

опит за експерта от минимум 3 (три) години; както и не е попълнил минимално изискуемата 

съгласно документацията за обществена поръчка информация относно професионален опит, а 

именно: месторабота, период, длъжност, основни функции. 

в) по отношение на лицето, предложено за Експерт по контрол на качеството, 

участникът не е попълнил минимално изискуемата съгласно документацията за обществена 

поръчка информация относно професионален опит, а именно: месторабота, период, длъжност, 

основни функции. 

г) по отношение на лицето, предложено за Експерт по безопасност и здраве, участникът 

не е попълнил минимално изискуемата съгласно документацията за обществена поръчка 

информация относно професионален опит, а именно: месторабота, период, длъжност, основни 

функции. 

С оглед гореизложеното комисията не установява съответствие на участника с 

критериите за подбор по отношение минимално изискуемият професионален опит на 

Ръководителя на обекта и на Техническия ръководител.  

Освен това, участникът не е изпълнил и условието, посочено в обявлението и в 

документацията, за всеки от експертите да се посочи професионалния опит по отношение на 

месторабота, период, длъжност, основни функции, заемани от всеки от предложените 

технически лица за изпълнение на поръчката. 

С оглед констатираното несъответствие на участника с поставените критерия за подбор 

по отношение техническите лица за изпълнение на поръчката, както и предвид неспазени 

условия на възложителя при попълване на еЕЕДОП, на основание чл.107, т.1 ЗОП комисията 

предлага участника „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата по обособена позиция № 1. 
Въз основа на гореизложеното, предвид установените несъответствия на еЕЕДОП на 

участника с критериите за подбор и изискванията на възложителя, комисията на основание 

чл.56, ал.1 ППЗОП не допуска до разглеждане техническото предложение на 

„КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД по обособена позиция №1. 

2.Участникът „Автомагистрали – Черно море“ АД в срока по чл.54, ал.9 ППЗОП е 

представил нови коригирани еЕЕДОП по обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3. 

Комисията извърши обстойна проверка и анализ на допълнително представения от 

участника еЕЕДОП по всяка от трите обособени позиции във връзка с установяване 

съответствието им с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, в резултат на което установи следното: 

Участникът е представил, попълнил, допълнил и оформил еЕЕДОП за всяка от трите 

обособени позиции в съответствие с изискванията на Документацията за обществената 

поръчка и указанията на комисията, дадени в Протокол №1. Представеният еЕЕДОП по всяка 

от трите обособени позиции удостоверява съответствие на участника с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, залегнали в документацията за обществената поръчка за 

съответната обособена позиция. 

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на 

участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на основание чл.56, 

ал.1 ППЗОП, Комисията допуска участника „Автомагистрали – Черно море“ АД до 
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разглеждане на техническото му предложение по обособена позиция № 1, обособена 

позиция № 2 и обособена позиция № 3.  

 

ІІ. С писмо с изх. №92-00-85/27.02.2020г., Възложителят е поискал в срок до 

02.03.2020г, участниците подали оферти да потвърдят валидността на своите оферти  до 

31.12.2020г.  

Комисията  направи  проверка за потвърждаване срока на валидност на офертите, 

съгласно  указанията дадени от Възложителя. 

Отговорите  на участниците  са постъпили  в  срок, както  следва:   

Отговор с вх. №63-00-376/28.02.2020г. на „ЩРАБАГ” ЕАД 

Отговор с вх. №63-00-378/28.02.2020г. на „ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД 

Отговор с вх. №63-00-379/28.02.2020г. на „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД – 

ШУМЕН 

Отговор с вх. №92-00-89/28.02.2020г. на „ЕИВ” ООД 

Отговор с вх. №92-00-88/28.02.2020г. на ДЗЗД „ПСК Приморско 2019” 

Отговор с вх. №63-00-383/02.03.2020г. на „КОМПЛЕКТСТРОЙ” ЕООД 

При проверката на постъпилите отговори, Комисията установи, че всички са подадени в 

срок и с тях е потвърден срокът на валидност на подадените оферти на всички участници до 

31.12.2020г. 

 

III. В свои закрити заседания, провели се в периода от 20.01.2020г до 31.03.2020г. 

комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници: 

1. УЧАСТНИК № 1 „ЩРАБАГ“ ЕАД  

1.1.Техническото предложение на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция 

№1 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

б) Документ за упълномощаване  

в) 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 по 

чл.39 от ППЗОП 

г) Декларация за конфиденциалност - участникът е представил декларация по чл.102, 

ал.1 от ЗОП, с която декларира, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение 

– Образец №1 и всички приложения към него, следва да се счита за конфиденциална, тъй като 

съдържа търговска тайна. Комисията като взе предвид представената декларация и 

нормативните разпоредби, реши да не разкрива друга информация от Техническото 

предложение на участника, с изключение на: 

 предложенията от офертата на участника, подлежащи на оценка – на основание 

чл.102, ал.2 ЗОП 

 предложенията от офертата на участника, с които се удостоверява съответствие с 

минималните изисквания на възложителя по отношение срок за изпълнение, 

гаранционен срок, срок на валидност на офертата – доколкото същите не 

представляват търговска тайна по смисъла на чл.3 от Закона за защита на 

търговската тайна и оповестяването на така посочената информация е 

наложително с оглед спазване принципите по чл.2 ЗОП касаещи публичност и 

прозрачност при възлагане на обществените поръчки. 

 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция №1 с предварително обявените условия и констатира 

следното: 
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1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 60 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок за пътно платно и тротоар – 3 години, който не е по-малък от 

предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не е повече от два пъти от 

минималния гаранционен срок, предвиден в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния проект за 

обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 

и е съобразено с предмета на поръчката. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка на офертата на 

участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция №1 по показател „Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката (Тп)“. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Участникът 

е направил предложения относно условия, които счита за надграждащи техническото 

предложение, а именно: 

 

I.Ключови моменти при изпълнението на всяка задача – в табличен вид е представено 

предложението на участника за изпълнение на всяка задача с посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за 

навременното и качественото изпълнение на поръчката, и дефинирани ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 

конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на 

задачата и предложения подход за изпълнение. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като: 

 Спазена е формата, но тя не допринася за качеството на изпълнение – за всяка 

задача участникът е посочил два ключови момента: осигуряване на необходимите ресурси за 

изпълнение на СМР и проверка на наличие на условия за започване. Тези ключови моменти по 

своята същност представляват задължения на изпълнителя, чието неспазване ще рефлектира в 

неизпълнение на договорни задължения. Освен това тези ключови моменти касаят момента 

предхождащ изпълнението на СМР, а не конкретното изпълнение. Т.е. не може да се приеме, 

че това са ключови моменти, които ще допринесат за качеството на изпълнение. Участникът 

посочва свързани с ключовите моменти изходни данни, но не става ясно кои изходни данни 

към кой ключов момент се отнасят. Факторите, които участника определя като съществени за 

навременното и качествено изпълнение на поръчката в преобладаващата част от задачите 

включват мобилизиране на необходимите ресурси навреме, наличие на подходящи 

климатични условия и спазване на графика. Като изключим наличието на подходящи 

климатични условия, върху което участника няма контрол, останалите два фактора 
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представляват задължения на изпълнителя. Не става ясно и как тези фактори са обвързани с 

ключовите моменти. На следващо място, посочените от участника задължения на 

отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата съвпадат с основните 

отговорности на ръководния екип, дефинирани в част МЕ 2.2..Организация на работата на 

човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката. Т.е. въпреки, че колоната в 

таблицата е озаглавена „Задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение“ по своята същност това не са 

конкретни задължения, свързани с конкретна задача, а отговорности на експертите, чието 

формулиране е елемент на минимално изискуемото съдържание на техническото предложение 

и следователно не е налице надграждащо условие. Това се потвърждава и от самото 

съдържание, от което е видно, че така наречените „задължения“ на Ръководителя на обекта и 

Техническия ръководител са общи отговорности, а не съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение, тъй като за Ръководител на обект е посочено, че 

„ръководи и контролира изпълнението съобразно графика за изпълнение и договорните 

условия“, което по никакъв начин не реферира конкретно към съответната задача, а по-скоро 

общо за целия обект. Аналогично и за техническия ръководител – „организира ежедневната 

мобилизация и работа на техническото оборудване; дава указания относно начина на 

изпълнение“. Подобно общо посочване на задължения има и за останалите експерти по 

отношение на част от задачите.  

 Налице са несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на 

изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и 

минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на несъответствия в 

конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на 

изпълнението. Такива несъответствия се установяват по отношение на част от изходните 

данни за някоя от задачите – например за Разваляне на асфалтова настилка и Изваждане на 

бетонови бордюри участникът е посочил като изходни данни актове по Наредба №3 за 

изпълнени предходни СМР, но видно от представения линеен график, преди тези СМР не се 

предвижда изпълнение на каквито и да други СМР. С оглед неприложимостта на тези изходни 

данни, няма как да се отчете, наличие на надграждащо условие. 

II.Вътрешна организация за повишаване ефективността при изпълнение на поръчката 

– участникът е предложил осем мерки и е направил предложение за действия и задължения на 

отговорните експерти. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е обосновал 

повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. Съгласно утвърдената от 

възложителя методика, предложението на участника за вътрешен контрол при изпълнение на 

поръчката трябва да е в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение 

в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, 

стандарти и практики, трябва и да обосновава повишаване ефективността при изпълнение на 

поръчката. Видно от предложението на участника  

- Мярка №1 Изграждането на обекта своевременно, в договорените срокове – 

видно и от наименованието, и от съдържанието, тази мярка е свързана с навременното 

изпълнение на поръчката, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №2 Достигане на максимална икономическа ефективност – тази мярка 

като наименование привидно е относима към ефективността, но като съдържание мярката 

касае ефикасността, а не ефективността на изпълнението. Обхватът на мярката е касае 

оптимизиране влагането на ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката и тяхното 

рационално използване. Мярката е насочена към дейности, които да минимизиране разходите 

на труд, избягване фири от разпиляване или погиване на материалите, избягване на струпване 

на техническо оборудване, както и излишно позициониране на строителната площадка на 

механизация, техника и транспортни средства. Всичко изброено е свързано с редуциране на 
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разходи, което обуславя ефикасност на изпълнението, но не и ефективност. Ефективността 

представлява степен на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните 

резултати от дейността (арг.§1, т.4, б. „а“ от Закон за Сметната палата), т.е. тя се свързва с 

целесъобразността на действията, не отчита разходите, а само постигането на резултатите. 

Предвид което така предложената от участника мярка, като съдържание не обосновава 

ефективност при изпълнение на поръчката. 

- Мярка №3 Изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство 

- видно и от наименованието, и от съдържанието, тази мярка е свързана с изпълнение в 

съответствие с нормативни изисквания, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №4 Постигане на високо качество - видно и от наименованието, и от 

съдържанието, тази мярка е свързана с качественото изпълнение на поръчката, а не с 

ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №5 Осигуряване на висока производителност на труда – участникът при 

описание обхвата на тази мярка единствено посочва, че изпълнението е обезпечено с 

необходимите ресурси с цел непрекъснатост и последователност на технологичните процеси, 

както и че мерките за организация и механизмите за разделение на труда, съгласуваност и 

сътрудничество са гаранция за постигане на висока производителност на труда. Но не е 

изяснил как (по какъв начин) и дали обезпечеността с ресурси и декларираната висока 

производителност на труда обосновават по-висока ефективност при изпълнение. 

- Мярка №6 Организация и координация на целия процес в съответствие с 

характера и сложността на обекта – участникът е декларирал четири групи действия за 

изпълнение на тази мярка. Първата касае използване на собствени източници на част от 

материалите, а за останалите – използване на добри отстъпки по рамкови договори, което 

участникът определя като техническо преимущество даващо възможност за осъществяване на 

оптимална организация по доставка и полагане на асфалтови смеси на обекта във възможно 

най-кратки срокове. Очевидно тази дейност касае навременното изпълнение, а не 

ефективността на изпълнение. Втората касае мобилизиране на собствена техника, което не е 

обяснено по-какъв начин допринася за по-високото качество на предложението на участника. 

Третата обхваща разполагаемостта със сервизни екипи и мобилна работилница, което според 

участника дава основание за намаляване на срока за изпълнение в полза на възложителя. 

Видно обаче от предложения от участникът срок за изпълнение, той не е по-кратък от 

максимално определения от възложителя. Освен това не става ясно и как и дали с тези 

действия се повишава ефективността. Четвъртата група обхваща действия по доставка по 

системата Just in time, което според участника гарантира ненарушаване на предварително 

определените графици за изпълнение на различните СМР. Отново и тук не е обосновано как и 

дали това ще доведе до повишаване на ефективността на изпълнението. 

- Мярка №7 Следване на принципите на внедрената в дружеството Система за 

управление – участникът посочва, че тази система включва обединението на няколко 

взаимосвързани мероприятия, представящи в синтезиран вид начините за осигуряване на 

качеството по време на изпълнение на договора. Следователно тази мярка е свързана с 

качественото изпълнение на поръчката, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №8 Спазване на определени правила и процеси при подбор на 

материалите – подробно е разписана доставката на материалите на отделни етапи, дейности, 

отговорни експерти, контролни и последващи действия. Никъде обаче в тази част участникът 

не е посочил как всички тези действия обосновават повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

В частта относно действията и задълженията на отговорните експерти участникът е 

разгледал подходите за осигуряване на превантивен, текущ и последващ контрол. Самият 

участник определя целта на превантивния контрол в недопускане некачествено изпълнение на 

СМР, а не в повишаване ефективността на изпълнение. Текущият контрол е дефиниран като 

контрол по време на изпълнение на СМР за съответствие с проекта, нормативните актове, 

технологията и изискванията на възложителя, т.е. отново не е обосновано постигане на по-
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висока ефективност на изпълнение с така предложения текущ контрол. Последващият контрол 

от своя страна участникът обвързва с вземане на контролни проби и изпитвания, което отново 

не обосновава с ефективност на изпълнението. 

На следващо място, участникът посочва, че от съществено значение за повишаване на 

ефективността при изпълнение на поръчката има осъществяването на контрол по време на 

изпълнение на предвидените СМР и предлага контролни дейности по отделни групи СМР 

(изкопи, насипи, фрезоване, изпълнение основа от трошен камък, битумни разливи, 

изпълнение на асфалтови пластове, бордюри, тротоарни настилки, бетонови работи, повдигане 

на ревизионни шахти и спирателни кранове, приемане пътни знаци, хоризонтална 

маркировка). Посочените контролни дейности в преобладаващата си част са тези, предвидени 

в Техническата спецификация на Агенция пътна инфраструктура за видовете СМР (напр. 

изкопи, насипи, изпълнение основа от трошен камък, битумни разливи, изпълнение на 

асфалтови пластове). По отношение на бетоновите работи предложените контролни дейности 

са посочени в разпоредбите на Наредба № 3 от 9 ноември 1994 г. за контрол и приемане на 

бетонни и стоманобетонни конструкции. По отношение бордюри и тротоари – от съответните 

ПИПСМР. Т.е. така предложените контролни дейности по своето съдържание обосновават 

спазване на приложими норми, стандарти и практики, а не повишаване на ефективността на 

изпълнение. 

III. Предложение за допълнителни мерки, касаещи социални характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – 1) осигуряване на физически достъп и 2) 

осигуряване достъп до комунални услуги (водо-, електро-, телевизия и др.) при евентуалното 

им прекъсване 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като предложението на участника 

отчита наличие на външни признаци за спазване на посоченото условие за надграждане на 

техническото предложение като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на 

изпълнение поо отношение предложение ІІІ.2. Осигуряване достъп до комунални услуги 

(водо-, електро-, телевизия и др.) при евентуалното им прекъсване: 

Участникът сам е дефинирал, че мярката ще касае осигуряване на достъп до комунални 

услуги при прекъсването им, но в описанието на стр.135-136 по отношение обхвата на мярката 

в част А) е описано, че същата включва „действия по намаляване на затрудненията от 

спиране на комунални…“, но тези действия не са описани. Същевременно в част Б) относно 

текущото прилагане на мярката са описани единствено действия по недопускане прекъсване 

на комуналните услуги. Т.е. нито обхвата на мярката, нито текущото й прилагане касае 

действията, които участникът ще предприеме при прекъсване на комуналните услуги. 

Освен това се получава противоречие – от една страна участникът дефинира мярката 

като такава прилагана в условия на прекъсване на съответните комунални услуги, а от друга 

на стр.136 описва прекъсването на подземните мрежи като неблагоприятна последица от 

отклонение от изпълнението на мярката.  

С оглед на изложеното комисията счита, че е налице несъответствие на така 

дефинираната от участника мярка и описанието на същата, което не може да счете за 

надграждащо условие, тъй като не води до повишаване на качеството на изпълнение. 

Съгласно утвърдената Методика е необходимо предложение на повече от една мярка до 

колкото е използван израза в множествено число („3.Предложени са допълнителни мерки.. 

Допълнителните мерки е необходимо..“) предвид което наличието само на една мярка, не 

обосновава отчитане на наличието на надграждащо условие. 
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IV. Предложение за допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – недопускане на замърсяване в резултат 

на емисии на вредни газове, минимизиране на шума, опазване на растителността, опазване от 

замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.  

По отношение мярката: недопускане на замърсяване в резултат на емисии на вредни 

газове, участникът не е обосновал насочеността й към конкретната поръчка. Дефинираният от 

участника обхват на мярката има общ характер, тъй като няма поръчка за СМР, при която да 

не се използва строителна механизация и транспортна техника. Предложението на участника 

за текущо прилагане на мярката също включва действия с общ характер, а не обусловени от 

конкретната поръчка. 

По отношение мярката: минимизиране на шума участникът е посочил, че: „Обхвата на 

мярката включва дейности по намаляване до възможно най-голяма степен смущенията за 

населението в зоните в близост до строителните дейности.“ От изложеното следва, че 

обхвата на мярката не касае екологични характеристики, а именно не е насочена към 

намаляване негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.  

По отношение мярката: опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на 

поръчката, е налице противоречие между обхвата на мярката и дейностите по прилагането й. 

Участникът дефинира обхвата на мярката по отношение работите по полагане на битумен 

разлив и асфалтови смеси, но дейностите по текущото й прилагане (периодична проверка на 

системите за контрол върху изтичането на химически вещества, смяна на масла от 

оторизирани професионалисти , работа с изправни и регулирани ДВГ и т.н.) са по-скоро 

насочени към базовата мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 

площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията“, а не към 

обвързаност с така дефинирания обхват към работите по полагане на битумен разлив и 

асфалтови смеси. Предвид изложеното мярката не допринася за качеството на изпълнение, тъй 

като дейностите по изпълнението й са дейности касаещи базовата мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни 

течности от механизацията“. 

След като се запозна с предложението на участника и с оглед гореизложеното 

комисията счита, че направеното от участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да 

бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй 

като съдържанието само на една от предложените от участника допълнителни мерки (опазване 

на растителността), отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната 

обществена поръчка. Съгласно утвърдената Методика е необходимо предложение на повече от 

една мярка до колкото е използван израза в множествено число („4.Предложени са 

допълнителни мерки.. Допълнителните мерки е необходимо..“) предвид което наличието само 

на една мярка, не обосновава отчитане на наличието на надграждащо условие. 

Въз основа на гореизложеното, при спазване на утвърдената от Възложителя, методика 

за оценка, комисията НЕ установи наличие нито едно условие, надграждащи техническото 

предложение, което е основание за присъждане на 30 точки по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“ на офертата на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по 

Обособена позиция №1. 

 

1.2.Техническото предложение на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция 

№2 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 
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 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

б) Документ за упълномощаване  

в) 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 по 

чл.39 от ППЗОП 

г) Декларация за конфиденциалност - участникът е представил декларация по чл.102, 

ал.1 от ЗОП, с която декларира, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение 

– Образец №2 и всички приложения към него, следва да се счита за конфиденциална, тъй като 

съдържа търговска тайна. Комисията като взе предвид представената декларация и 

нормативните разпоредби, реши да не разкрива друга информация от Техническото 

предложение на участника, с изключение на: 

 предложенията от офертата на участника, подлежащи на оценка – на основание 

чл.102, ал.2 ЗОП 

 предложенията от офертата на участника, с които се удостоверява съответствие с 

минималните изисквания на възложителя по отношение срок за изпълнение, 

гаранционен срок, срок на валидност на офертата – доколкото същите не 

представляват търговска тайна по смисъла на чл.3 от Закона за защита на 

търговската тайна и оповестяването на така посочената информация е 

наложително с оглед спазване принципите по чл.2 ЗОП касаещи публичност и 

прозрачност при възлагане на обществените поръчки. 

 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция №2 с предварително обявените условия и констатира 

следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 120 календарни дни, който не 

надвишава максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционни срокове за пътно платно, тротоар и велоалея – 3 години и за част 

Електро – 9 години, които не са по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, както и не са повече от два пъти от минималните гаранционни срокове, предвидени в 

цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния проект за 

обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 

и е съобразено с предмета на поръчката. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка на офертата на 

участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция №2 по показател „Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката (Тп)“. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо 
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минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Участникът 

е направил предложения относно условия, които счита за надграждащи техническото 

предложение, а именно: 

 

I.Ключови моменти при изпълнението на всяка задача – в табличен вид е представено 

предложението на участника за изпълнение на всяка задача с посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за 

навременното и качественото изпълнение на поръчката, и дефинирани ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 

конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на 

задачата и предложения подход за изпълнение. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като спазена е формата, но тя не 

допринася за качеството на изпълнение, поради следното: 

- За преобладаващата част от задачите участникът е посочил два ключови момента: 

осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на СМР и проверка на наличие на 

условия за започване. Тези ключови моменти по своята същност представляват 

задължения на изпълнителя, чието неспазване ще рефлектира в неизпълнение на 

договорни задължения. Освен това тези ключови моменти касаят момента предхождащ 

изпълнението на СМР, а не конкретното изпълнение. Т.е. не може да се приеме, че това 

са ключови моменти, които ще допринесат за качеството на изпълнение.  

- Участникът посочва свързани с ключовите моменти изходни данни, но не става ясно 

кои изходни данни към кой ключов момент се отнасят.  

- Факторите, които участника определя като съществени за навременното и качествено 

изпълнение на поръчката в преобладаващата част от задачите включват мобилизиране 

на необходимите ресурси навреме, наличие на подходящи климатични условия и 

спазване на графика. Като изключим наличието на подходящи климатични условия, 

върху което участника няма контрол, останалите два фактора представляват 

задължения на изпълнителя. Не става ясно и как тези фактори са обвързани с 

ключовите моменти.  

- На следващо място, посочените от участника задължения на отговорния/те ключов/и 

експерт/и съобразно спецификата на задачата съвпадат с основните отговорности на 

ръководния екип, дефинирани в част МЕ 2.2..Организация на работата на човешкия 

ресурс за всички дейности, включени в поръчката. Т.е. въпреки, че колоната в 

таблицата е озаглавена „Задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение“ по своята същност това 

не са конкретни задължения, свързани с конкретна задача, а отговорности на 

експертите, чието формулиране е елемент на минимално изискуемото съдържание на 

техническото предложение и следователно не е налице надграждащо условие. Това се 

потвърждава и от самото съдържание, от което е видно, че така наречените 

„задължения“ на Ръководителя на обекта и Техническия ръководител са общи 

отговорности, а не съобразно спецификата на задачата и предложения подход за 

изпълнение, тъй като за Ръководител на обект е посочено за голяма част от СМР, че 

„ръководи и контролира изпълнението съобразно графика за изпълнение и договорните 

условия“, което по никакъв начин не реферира конкретно към съответната задача, а по-

скоро общо за целия обект. Аналогично и за техническия ръководител – „организира 

ежедневната мобилизация и работа на техническото оборудване; дава указания 

относно начина на изпълнение; изготвя дневни строителни отчети“. Подобно общо 

посочване на задължения има и за останалите експерти по отношение на част от 

задачите.  
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II.Вътрешна организация за повишаване ефективността при изпълнение на поръчката 

– участникът е предложил осем мерки и е направил предложение за действия и задължения на 

отговорните експерти. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е обосновал 

повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. Съгласно утвърдената от 

възложителя методика, предложението на участника за вътрешен контрол при изпълнение на 

поръчката трябва да е в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение 

в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, 

стандарти и практики, трябва и да обосновава повишаване ефективността при изпълнение на 

поръчката. Видно от предложението на участника  

- Мярка №1 Изграждането на обекта своевременно, в договорените срокове – 

видно и от наименованието, и от съдържанието, тази мярка е свързана с навременното 

изпълнение на поръчката, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №2 Достигане на максимална икономическа ефективност – тази мярка 

като наименование привидно е относима към ефективността, но като съдържание мярката 

касае ефикасността, а не ефективността на изпълнението. Обхватът на мярката е касае 

оптимизиране влагането на ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката и тяхното 

рационално използване. Мярката е насочена към дейности, които да минимизиране разходите 

на труд, избягване фири от разпиляване или погиване на материалите, избягване на струпване 

на техническо оборудване, както и излишно позициониране на строителната площадка на 

механизация, техника и транспортни средства. Всичко изброено е свързано с редуциране на 

разходи, което обуславя ефикасност на изпълнението, но не и ефективност. Ефективността 

представлява степен на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните 

резултати от дейността (арг.§1, т.4, б. „а“ от Закон за Сметната палата), т.е. тя се свързва с 

целесъобразността на действията, не отчита разходите, а само постигането на резултатите. 

Предвид което така предложената от участника мярка, като съдържание не обосновава 

ефективност при изпълнение на поръчката. 

- Мярка №3 Изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство 

- видно и от наименованието, и от съдържанието, тази мярка е свързана с изпълнение в 

съответствие с нормативни изисквания, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №4 Постигане на високо качество - видно и от наименованието, и от 

съдържанието, тази мярка е свързана с качественото изпълнение на поръчката, а не с 

ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №5 Осигуряване на висока производителност на труда – участникът при 

описание обхвата на тази мярка единствено посочва, че изпълнението е обезпечено с 

необходимите ресурси с цел непрекъснатост и последователност на технологичните процеси, 

както и че мерките за организация и механизмите за разделение на труда, съгласуваност и 

сътрудничество са гаранция за постигане на висока производителност на труда. Но не е 

изяснил как (по какъв начин) и дали обезпечеността с ресурси и декларираната висока 

производителност на труда обосновават по-висока ефективност при изпълнение. 

- Мярка №6 Организация и координация на целия процес в съответствие с 

характера и сложността на обекта – участникът е декларирал четири групи действия за 

изпълнение на тази мярка. Първата касае използване на собствени източници на част от 

материалите, а за останалите – използване на добри отстъпки по рамкови договори, което 

участникът определя като техническо преимущество даващо възможност за осъществяване на 

оптимална организация по доставка и полагане на асфалтови смеси на обекта във възможно 

най-кратки срокове. Очевидно тази дейност касае навременното изпълнение, а не 

ефективността на изпълнение. Втората касае мобилизиране на собствена техника, което не е 

обяснено по-какъв начин допринася за по-високото качество на предложението на участника. 

Третата обхваща разполагаемостта със сервизни екипи и мобилна работилница, което според 
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участника дава основание за намаляване на срока за изпълнение в полза на възложителя. 

Видно обаче от предложения от участникът срок за изпълнение, той не е по-кратък от 

максимално определения от възложителя. Освен това не става ясно и как и дали с тези 

действия се повишава ефективността. Четвъртата група обхваща действия по доставка по 

системата Just in time, което според участника гарантира ненарушаване на предварително 

определените графици за изпълнение на различните СМР. Отново и тук не е обосновано как и 

дали това ще доведе до повишаване на ефективността на изпълнението. 

- Мярка №7 Следване на принципите на внедрената в дружеството Система за 

управление – участникът посочва, че тази система включва обединението на няколко 

взаимосвързани мероприятия, представящи в синтезиран вид начините за осигуряване на 

качеството по време на изпълнение на договора. Следователно тази мярка е свързана с 

качественото изпълнение на поръчката, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №8 Спазване на определени правила и процеси при подбор на 

материалите – подробно е разписана доставката на материалите на отделни етапи, дейности, 

отговорни експерти, контролни и последващи действия. Никъде обаче в тази част участникът 

не е посочил как всички тези действия обосновават повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

В частта относно действията и задълженията на отговорните експерти участникът е 

разгледал подходите за осигуряване на превантивен, текущ и последващ контрол. Самият 

участник определя целта на превантивния контрол в недопускане некачествено изпълнение на 

СМР, а не в повишаване ефективността на изпълнение. Текущият контрол е дефиниран като 

контрол по време на изпълнение на СМР за съответствие с проекта, нормативните актове, 

технологията и изискванията на възложителя, т.е. отново не е обосновано постигане на по-

висока ефективност на изпълнение с така предложения текущ контрол. Последващият контрол 

от своя страна участникът обвързва с вземане на контролни проби и изпитвания, което отново 

не обосновава с ефективност на изпълнението. 

На следващо място, участникът посочва, че от съществено значение за повишаване на 

ефективността при изпълнение на поръчката има осъществяването на контрол по време на 

изпълнение на предвидените СМР и предлага контролни дейности по отделни групи СМР 

(изкопи, насипи, фрезоване, изпълнение основа от трошен камък, битумни разливи, 

изпълнение на асфалтови пластове, бордюри, тротоарни настилки, бетонови работи, приемане 

пътни знаци, хоризонтална маркировка, улично осветление). Посочените контролни дейности 

в преобладаващата си част са тези, предвидени в Техническата спецификация на Агенция 

пътна инфраструктура за видовете СМР (напр. изкопи, насипи, изпълнение основа от трошен 

камък, битумни разливи, изпълнение на асфалтови пластове). По отношение на бетоновите 

работи предложените контролни дейности са посочени в разпоредбите на Наредба № 3 от 9 

ноември 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. По 

отношение бордюри и тротоари – от съответните ПИПСМР. По отношение улично осветление 

- Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажни работи. Т.е. така предложените контролни дейности по своето 

съдържание обосновават спазване на приложими норми, стандарти и практики, а не 

повишаване на ефективността на изпълнение. 

III. Предложение за допълнителни мерки, касаещи социални характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – 1) осигуряване на физически достъп и 2) 

осигуряване достъп до комунални услуги (водо-, електро-, телевизия и др.) при евентуалното 

им прекъсване 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като предложението на участника 

отчита наличие на външни признаци за спазване на посоченото условие за надграждане на 

техническото предложение като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на 
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изпълнение поо отношение предложение ІІІ.2. Осигуряване достъп до комунални услуги 

(водо-, електро-, телевизия и др.) при евентуалното им прекъсване: 

Участникът сам е дефинирал, че мярката ще касае осигуряване на достъп до комунални 

услуги при прекъсването им, но в описанието на стр.165-166 по отношение обхвата на мярката 

в част А) е описано, че същата включва „действия по намаляване на затрудненията от 

спиране на комунални…“, но тези действия не са описани. Същевременно в част Б) относно 

текущото прилагане на мярката са описани единствено действия по недопускане прекъсване 

на комуналните услуги. Т.е. нито обхвата на мярката, нито текущото й прилагане касае 

действията, които участникът ще предприеме при прекъсване на комуналните услуги. 

Освен това се получава противоречие – от една страна участникът дефинира мярката 

като такава прилагана в условия на прекъсване на съответните комунални услуги, а от друга 

на стр.166 описва прекъсването на подземните мрежи като неблагоприятна последица от 

отклонение от изпълнението на мярката.  

С оглед на изложеното комисията счита, че е налице несъответствие на така 

дефинираната от участника мярка и описанието на същата, което не може да счете за 

надграждащо условие, тъй като не води до повишаване на качеството на изпълнение. 

Съгласно утвърдената Методика е необходимо предложение на повече от една мярка до 

колкото е използван израза в множествено число („3.Предложени са допълнителни мерки.. 

Допълнителните мерки е необходимо..“) предвид което наличието само на една мярка, не 

обосновава отчитане на наличието на надграждащо условие. 

IV. Предложение за допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – недопускане на замърсяване в резултат 

на емисии на вредни газове, минимизиране на шума, опазване на растителността, опазване от 

замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.  

По отношение мярката: недопускане на замърсяване в резултат на емисии на вредни 

газове, участникът не е обосновал насочеността й към конкретната поръчка. Дефинираният от 

участника обхват на мярката има общ характер, тъй като няма поръчка за СМР, при която да 

не се използва строителна механизация и транспортна техника. Предложението на участника 

за текущо прилагане на мярката също включва действия с общ характер, а не обусловени от 

конкретната поръчка. 

По отношение мярката: минимизиране на шума участникът е посочил, че: „Обхвата на 

мярката включва дейности по намаляване до възможно най-голяма степен смущенията за 

населението в зоните в близост до строителните дейности.“ От изложеното следва, че 

обхвата на мярката не касае екологични характеристики, а именно не е насочена към 

намаляване негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.  

По отношение мярката: опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на 

поръчката, е налице противоречие между обхвата на мярката и дейностите по прилагането й. 

Участникът дефинира обхвата на мярката по отношение работите по полагане на битумен 

разлив и асфалтови смеси, но дейностите по текущото й прилагане (периодична проверка на 

системите за контрол върху изтичането на химически вещества, смяна на масла от 

оторизирани професионалисти , работа с изправни и регулирани ДВГ и т.н.) са по-скоро 

насочени към базовата мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 

площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията“, а не към 

обвързаност с така дефинирания обхват към работите по полагане на битумен разлив и 

асфалтови смеси. Предвид изложеното мярката не допринася за качеството на изпълнение, тъй 
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като дейностите по изпълнението й са дейности касаещи базовата мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни 

течности от механизацията“. 

След като се запозна с предложението на участника и с оглед гореизложеното 

комисията счита, че направеното от участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да 

бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй 

като съдържанието само на една от предложените от участника допълнителни мерки (опазване 

на растителността), отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната 

обществена поръчка. Съгласно утвърдената Методика е необходимо предложение на повече от 

една мярка до колкото е използван израза в множествено число („4.Предложени са 

допълнителни мерки.. Допълнителните мерки е необходимо..“) предвид което наличието само 

на една мярка, не обосновава отчитане на наличието на надграждащо условие. 

Въз основа на гореизложеното, при спазване на утвърдената от Възложителя, методика 

за оценка, комисията НЕ установи наличие нито едно условие, надграждащи техническото 

предложение, което е основание за присъждане на 30 точки по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“ на офертата на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по 

Обособена позиция №2. 

 

1.3.Техническото предложение на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция 

№3 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

б) Документ за упълномощаване  

в) 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 по 

чл.39 от ППЗОП 

г) Декларация за конфиденциалност - участникът е представил декларация по чл.102, 

ал.1 от ЗОП, с която декларира, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение 

– Образец №1 и всички приложения към него, следва да се счита за конфиденциална, тъй като 

съдържа търговска тайна. Комисията като взе предвид представената декларация и 

нормативните разпоредби, реши да не разкрива друга информация от Техническото 

предложение на участника, с изключение на: 

 предложенията от офертата на участника, подлежащи на оценка – на основание 

чл.102, ал.2 ЗОП 

 предложенията от офертата на участника, с които се удостоверява съответствие с 

минималните изисквания на възложителя по отношение срок за изпълнение, 

гаранционен срок, срок на валидност на офертата – доколкото същите не 

представляват търговска тайна по смисъла на чл.3 от Закона за защита на 

търговската тайна и оповестяването на така посочената информация е 

наложително с оглед спазване принципите по чл.2 ЗОП касаещи публичност и 

прозрачност при възлагане на обществените поръчки. 

 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция №3 с предварително обявените условия и констатира 

следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 
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а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 60 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок за пътно платно и тротоар – 3 години, който не е по-малък от 

предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не е повече от два пъти от 

минималния гаранционен срок, предвиден в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния проект за 

обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 

и е съобразено с предмета на поръчката. 

Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка на офертата на 

участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиция №3 по показател „Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката (Тп)“. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Участникът 

е направил предложения относно условия, които счита за надграждащи техническото 

предложение, а именно: 

I.Ключови моменти при изпълнението на всяка задача – в табличен вид е представено 

предложението на участника за изпълнение на всяка задача с посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за 

навременното и качественото изпълнение на поръчката, и дефинирани ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 

конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на 

задачата и предложения подход за изпълнение. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като спазена е формата, но тя не 

допринася за качеството на изпълнение, предвид следното 

- за всяка задача участникът е посочил два ключови момента: осигуряване на 

необходимите ресурси за изпълнение на СМР и проверка на наличие на условия за 

започване. Тези ключови моменти по своята същност представляват задължения на 

изпълнителя, чието неспазване ще рефлектира в неизпълнение на договорни 

задължения. Освен това тези ключови моменти касаят момента предхождащ 

изпълнението на СМР, а не конкретното изпълнение. Т.е. не може да се приеме, че това 

са ключови моменти, които ще допринесат за качеството на изпълнение.  

- Участникът посочва свързани с ключовите моменти изходни данни, но не става ясно 

кои изходни данни към кой ключов момент се отнасят.  

- Факторите, които участника определя като съществени за навременното и качествено 

изпълнение на поръчката в преобладаващата част от задачите включват мобилизиране 

на необходимите ресурси навреме, наличие на подходящи климатични условия и 

спазване на графика. Като изключим наличието на подходящи климатични условия, 

върху което участника няма контрол, останалите два фактора представляват 

задължения на изпълнителя. Не става ясно и как тези фактори са обвързани с 

ключовите моменти.  
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- На следващо място, посочените от участника задължения на отговорния/те ключов/и 

експерт/и съобразно спецификата на задачата съвпадат с основните отговорности на 

ръководния екип, дефинирани в част МЕ 2.2..Организация на работата на човешкия 

ресурс за всички дейности, включени в поръчката. Т.е. въпреки, че колоната в 

таблицата е озаглавена „Задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение“ по своята същност това 

не са конкретни задължения, свързани с конкретна задача, а отговорности на 

експертите, чието формулиране е елемент на минимално изискуемото съдържание на 

техническото предложение и следователно не е налице надграждащо условие. Това се 

потвърждава и от самото съдържание, от което е видно, че така наречените 

„задължения“ на Ръководителя на обекта и Техническия ръководител са общи 

отговорности, а не съобразно спецификата на задачата и предложения подход за 

изпълнение, тъй като за преобладаващата част от СМР за Ръководител на обект е 

посочено, че „ръководи и контролира изпълнението съобразно графика за изпълнение и 

договорните условия“, което по никакъв начин не реферира конкретно към съответната 

задача, а по-скоро общо за целия обект. Аналогично и за техническия ръководител – 

„организира ежедневната мобилизация и работа на техническото оборудване; дава 

указания относно начина на изпълнение“. Подобно общо посочване на задължения има 

и за останалите експерти по отношение на част от задачите.  

II.Вътрешна организация за повишаване ефективността при изпълнение на поръчката 

– участникът е предложил осем мерки и е направил предложение за действия и задължения на 

отговорните експерти. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е обосновал 

повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. Съгласно утвърдената от 

възложителя методика, предложението на участника за вътрешен контрол при изпълнение на 

поръчката трябва да е в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение 

в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, 

стандарти и практики, трябва и да обосновава повишаване ефективността при изпълнение на 

поръчката. Видно от предложението на участника  

- Мярка №1 Изграждането на обекта своевременно, в договорените срокове – 

видно и от наименованието, и от съдържанието, тази мярка е свързана с навременното 

изпълнение на поръчката, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №2 Достигане на максимална икономическа ефективност – тази мярка 

като наименование привидно е относима към ефективността, но като съдържание мярката 

касае ефикасността, а не ефективността на изпълнението. Обхватът на мярката е касае 

оптимизиране влагането на ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката и тяхното 

рационално използване. Мярката е насочена към дейности, които да минимизиране разходите 

на труд, избягване фири от разпиляване или погиване на материалите, избягване на струпване 

на техническо оборудване, както и излишно позициониране на строителната площадка на 

механизация, техника и транспортни средства. Всичко изброено е свързано с редуциране на 

разходи, което обуславя ефикасност на изпълнението, но не и ефективност. Ефективността 

представлява степен на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните 

резултати от дейността (арг.§1, т.4, б. „а“ от Закон за Сметната палата), т.е. тя се свързва с 

целесъобразността на действията, не отчита разходите, а само постигането на резултатите. 

Предвид което така предложената от участника мярка, като съдържание не обосновава 

ефективност при изпълнение на поръчката. 

- Мярка №3 Изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство 

- видно и от наименованието, и от съдържанието, тази мярка е свързана с изпълнение в 

съответствие с нормативни изисквания, а не с ефективността при изпълнението й. 
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- Мярка №4 Постигане на високо качество - видно и от наименованието, и от 

съдържанието, тази мярка е свързана с качественото изпълнение на поръчката, а не с 

ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №5 Осигуряване на висока производителност на труда – участникът при 

описание обхвата на тази мярка единствено посочва, че изпълнението е обезпечено с 

необходимите ресурси с цел непрекъснатост и последователност на технологичните процеси, 

както и че мерките за организация и механизмите за разделение на труда, съгласуваност и 

сътрудничество са гаранция за постигане на висока производителност на труда. Но не е 

изяснил как (по какъв начин) и дали обезпечеността с ресурси и декларираната висока 

производителност на труда обосновават по-висока ефективност при изпълнение. 

- Мярка №6 Организация и координация на целия процес в съответствие с 

характера и сложността на обекта – участникът е декларирал четири групи действия за 

изпълнение на тази мярка. Първата касае използване на собствени източници на част от 

материалите, а за останалите – използване на добри отстъпки по рамкови договори, което 

участникът определя като техническо преимущество даващо възможност за осъществяване на 

оптимална организация по доставка и полагане на асфалтови смеси на обекта във възможно 

най-кратки срокове. Очевидно тази дейност касае навременното изпълнение, а не 

ефективността на изпълнение. Втората касае мобилизиране на собствена техника, което не е 

обяснено по-какъв начин допринася за по-високото качество на предложението на участника. 

Третата обхваща разполагаемостта със сервизни екипи и мобилна работилница, което според 

участника дава основание за намаляване на срока за изпълнение в полза на възложителя. 

Видно обаче от предложения от участникът срок за изпълнение, той не е по-кратък от 

максимално определения от възложителя. Освен това не става ясно и как и дали с тези 

действия се повишава ефективността. Четвъртата група обхваща действия по доставка по 

системата Just in time, което според участника гарантира ненарушаване на предварително 

определените графици за изпълнение на различните СМР. Отново и тук не е обосновано как и 

дали това ще доведе до повишаване на ефективността на изпълнението. 

- Мярка №7 Следване на принципите на внедрената в дружеството Система за 

управление – участникът посочва, че тази система включва обединението на няколко 

взаимосвързани мероприятия, представящи в синтезиран вид начините за осигуряване на 

качеството по време на изпълнение на договора. Следователно тази мярка е свързана с 

качественото изпълнение на поръчката, а не с ефективността при изпълнението й. 

- Мярка №8 Спазване на определени правила и процеси при подбор на 

материалите – подробно е разписана доставката на материалите на отделни етапи, дейности, 

отговорни експерти, контролни и последващи действия. Никъде обаче в тази част участникът 

не е посочил как всички тези действия обосновават повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

В частта относно действията и задълженията на отговорните експерти участникът е 

разгледал подходите за осигуряване на превантивен, текущ и последващ контрол. Самият 

участник определя целта на превантивния контрол в недопускане некачествено изпълнение на 

СМР, а не в повишаване ефективността на изпълнение. Текущият контрол е дефиниран като 

контрол по време на изпълнение на СМР за съответствие с проекта, нормативните актове, 

технологията и изискванията на възложителя, т.е. отново не е обосновано постигане на по-

висока ефективност на изпълнение с така предложения текущ контрол. Последващият контрол 

от своя страна участникът обвързва с вземане на контролни проби и изпитвания, което отново 

не обосновава с ефективност на изпълнението. 

На следващо място, участникът посочва, че от съществено значение за повишаване на 

ефективността при изпълнение на поръчката има осъществяването на контрол по време на 

изпълнение на предвидените СМР и предлага контролни дейности по отделни групи СМР 

(изкопи, насипи, изпълнение основа от трошен камък, битумни разливи, изпълнение на 

асфалтови пластове, бордюри, тротоарни настилки, приемане пътни знаци, хоризонтална 

маркировка). Посочените контролни дейности в преобладаващата си част са тези, предвидени 
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в Техническата спецификация на Агенция пътна инфраструктура за видовете СМР (напр. 

изкопи, насипи, изпълнение основа от трошен камък, битумни разливи, изпълнение на 

асфалтови пластове). По отношение бордюри и тротоари – от съответните ПИПСМР. Т.е. така 

предложените контролни дейности по своето съдържание обосновават спазване на приложими 

норми, стандарти и практики, а не повишаване на ефективността на изпълнение. 

 

III. Предложение за допълнителни мерки, касаещи социални характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – 1) осигуряване на физически достъп и 2) 

осигуряване достъп до комунални услуги (водо-, електро-, телевизия и др.) при евентуалното 

им прекъсване 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като предложението на участника 

отчита наличие на външни признаци за спазване на посоченото условие за надграждане на 

техническото предложение като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на 

изпълнение поо отношение предложение ІІІ.2. Осигуряване достъп до комунални услуги 

(водо-, електро-, телевизия и др.) при евентуалното им прекъсване: 

Участникът сам е дефинирал, че мярката ще касае осигуряване на достъп до комунални 

услуги при прекъсването им, но в описанието на стр.132-133 по отношение обхвата на мярката 

в част А) е описано, че същата включва „действия по намаляване на затрудненията от 

спиране на комунални…“, но тези действия не са описани. Същевременно в част Б) относно 

текущото прилагане на мярката са описани единствено действия по недопускане прекъсване 

на комуналните услуги. Т.е. нито обхвата на мярката, нито текущото й прилагане касае 

действията, които участникът ще предприеме при прекъсване на комуналните услуги. 

Освен това се получава противоречие – от една страна участникът дефинира мярката 

като такава прилагана в условия на прекъсване на съответните комунални услуги, а от друга 

на стр.133 описва прекъсването на подземните мрежи като неблагоприятна последица от 

отклонение от изпълнението на мярката.  

С оглед на изложеното комисията счита, че е налице несъответствие на така 

дефинираната от участника мярка и описанието на същата, което не може да счете за 

надграждащо условие, тъй като не води до повишаване на качеството на изпълнение. 

Съгласно утвърдената Методика е необходимо предложение на повече от една мярка до 

колкото е използван израза в множествено число („3.Предложени са допълнителни мерки.. 

Допълнителните мерки е необходимо..“) предвид което наличието само на една мярка, не 

обосновава отчитане на наличието на надграждащо условие. 

IV. Предложение за допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – недопускане на замърсяване в резултат 

на емисии на вредни газове, минимизиране на шума, опазване на растителността, опазване от 

замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.  

По отношение мярката: недопускане на замърсяване в резултат на емисии на вредни 

газове, участникът не е обосновал насочеността й към конкретната поръчка. Дефинираният от 

участника обхват на мярката има общ характер, тъй като няма поръчка за СМР, при която да 

не се използва строителна механизация и транспортна техника. Предложението на участника 

за текущо прилагане на мярката също включва действия с общ характер, а не обусловени от 

конкретната поръчка. 
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По отношение мярката: минимизиране на шума участникът е посочил, че: „Обхвата на 

мярката включва дейности по намаляване до възможно най-голяма степен смущенията за 

населението в зоните в близост до строителните дейности.“ От изложеното следва, че 

обхвата на мярката не касае екологични характеристики, а именно не е насочена към 

намаляване негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.  

По отношение мярката: опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на 

поръчката, е налице противоречие между обхвата на мярката и дейностите по прилагането й. 

Участникът дефинира обхвата на мярката по отношение работите по полагане на битумен 

разлив и асфалтови смеси, но дейностите по текущото й прилагане (периодична проверка на 

системите за контрол върху изтичането на химически вещества, смяна на масла от 

оторизирани професионалисти , работа с изправни и регулирани ДВГ и т.н.) са по-скоро 

насочени към базовата мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите 

площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията“, а не към 

обвързаност с така дефинирания обхват към работите по полагане на битумен разлив и 

асфалтови смеси. Предвид изложеното мярката не допринася за качеството на изпълнение, тъй 

като дейностите по изпълнението й са дейности касаещи базовата мярка „Недопускане на 

замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни 

течности от механизацията“. 

След като се запозна с предложението на участника и с оглед гореизложеното 

комисията счита, че направеното от участника предложение за това условие НЕ МОЖЕ да 

бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй 

като съдържанието само на една от предложените от участника допълнителни мерки (опазване 

на растителността), отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната 

обществена поръчка. Съгласно утвърдената Методика е необходимо предложение на повече от 

една мярка до колкото е използван израза в множествено число („4.Предложени са 

допълнителни мерки.. Допълнителните мерки е необходимо..“) предвид което наличието само 

на една мярка, не обосновава отчитане на наличието на надграждащо условие. 

Въз основа на гореизложеното, при спазване на утвърдената от Възложителя, методика 

за оценка, комисията НЕ установи наличие нито едно условие, надграждащи техническото 

предложение, което е основание за присъждане на 30 точки по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“ на офертата на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по 

Обособена позиция №3. 

  

 

2. УЧАСТНИК № 2 ДЗЗД „ПСК ПРИМОРСКО 2019“ 

 

2.1.Техническото предложение на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по 

Обособена позиция №1 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Графици на работната ръка и на механизацията 

б) 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 по 

чл.39 от ППЗОП – 3 броя (от участника и от партньорите в обединението) 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена позиция №1 с предварително обявените условия 

и констатира следното: 
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1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 56 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционни срокове за основни ремонти и рехабилитация на улици – 2 години и за 

съоръжения при основен ремонт и рехабилитация – 4 години, които срокове не са по-малки от 

предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не са повече от два пъти от 

минималните гаранционни срокове, предвидени в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката, 

видно от следните констатации: 

3.1.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.1. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.1 е както 

следва: „Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва 

да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството“. В предложението на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по 

Обособена позиция №1 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по 

отношение елемента МЕ.1: 

 Участникът е предложил технология за изпълнение на СМР, но не отчитаща 

конкретните предвиждания на проектите. Освен това за някои от видовете СМР, предмет на 

поръчката липсва технология за изпълнение, а същевременно е описано изпълнение на СМР, 

които не се предвиждат да се изпълняват, а именно: 

- Описано изпълнение на СМР, които не са предвидени с проекта - 

напр. премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонови 

конструкции, изкърпване със засичане на настилката, насипи за блата, 

мочурища и др. площи, непредвидени в проекта, кофражни работи 

- Описано изпълнение на Дъждоприемна шахта, а по проект има 

предвидено само повдигане на Ревизионна шахта 

- Включено описание на изпълнение на Оформяне на зелена ивица 

(райграс), а такова не е предвидено в проекта (в количествената сметка е с 

количество 0, а предвид разяснение на възложителя изх. № 92-00-282 от 

24.10.2019г. тази позиция не следва да се включва в линейния график за 

изпълнение) 

- Липсва технология за изпълнение за фрезоване 

- На стр.143 – предвидени бордюри 18/25/50, а по проект са 15/25/50 

и 8/16/50, както и скосени 

- Не е описана технология за изпълнение на усилена тротоарна 

настилка 

- Липсва описание технология за изпълнение на повдигане на СК 
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 Участникът не е описал последователността на извършване на СМР. В т.2.3.1.1 

озаглавена „Последователност и взаимовръзка на дейностите“ е поместена 

таблица, която съдържа наименование, мярка, количество, продължителност 

(календарни дни), относителна дата за начало и край, взаимовръзка. 

Последователността на извършване на СМР, обаче не е описана никъде. 

 Участникът е представил разделение на обекта на етапи, но не са дефинирани 

дейности и задачи. 

3.2.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.3. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.3 е както 

следва: „Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнение на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й“. В предложението на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена 

позиция №1 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по отношение 

елемента МЕ.3: 

 Налице е общо описание без да е ясно конкретизирано предложението на 

участника по отношение на всяка от дейностите по Комуникация, Координация, 

Контрол и Субординация при изпълнение на конкретната поръчка. Не се 

съдържа конкретика относно това как всяка от тези дейности ще се реализира 

между експертите на изпълнителя. Липсва и конкретика относно предложението 

на участника за Комуникация, Координация, Контрол и Субординация между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката. 

 В допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката участникът 

НЕ е направил предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката 

 

3.3. Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.6. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.6 е както 

следва: „Следва да представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност на дейности и задачи на изпълнението на поръчката..“ В 

представеният от участника линеен график са отразени етапи, но не и дейности и задачи за 

изпълнението на поръчката. Освен това, в предложението на участника се съдържа График на 

механизацията, в който в табличен вид е представено за всеки вид СМР каква механизация се 

предвижда да използва участника. Представена е и Диаграма на механизацията, представяща 

графично общия брой механизация, който участника предвижда да използва. Нито от графика 

на механизацията, нито от диаграмата на механизацията, става ясно за всеки един ден колко 

броя от съответния вид строителна механизация ще бъде позиционирана на обекта, което 

всъщност е целта на този документ. Предвид което така изготвения документ не съдържа 

изискуемата от възложителя информация, а именно – подневно разпределение на различните 

видове механизация на обекта. 

3.4.Несъответствие с изискванията, посочени в т.6 на Предложение за изпълнение – 

образец №1 - участникът НЕ е предложил конкретни обходни маршрути и не е предвидил 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 

Въз основа на гореизложеното, комисията единодушно реши, че представеното от 

участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена позиция №1 Техническо предложение 

НЕ ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 
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Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №1 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ да бъде отстранен от участие в процедурата по 

обособена позиция № 1. 
2.2.Техническото предложение на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по 

Обособена позиция №2 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Графици на работната ръка и на механизацията 

б) 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 по 

чл.39 от ППЗОП – 3 броя (от участника и от партньорите в обединението) 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена позиция №2 с предварително обявените условия 

и констатира следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 116 календарни дни, който не 

надвишава максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционни срокове за основни ремонти и рехабилитация на улици – 2 години, за 

съоръжения при основен ремонт и рехабилитация – 4 години и за преносни и разпределителни 

мрежи и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години, които срокове не са 

по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не са 

повече от два пъти от минималните гаранционни срокове, предвидени в цитираната 

разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката, 

видно от следните констатации: 

3.1.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.1. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.1 е както 

следва: „Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва 

да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството“. В предложението на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по 

Обособена позиция №2 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по 

отношение елемента МЕ.1: 
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 Участникът е предложил технология за изпълнение на СМР, но не отчитаща 

конкретните предвиждания на проектите. Освен това за някои от видовете СМР, предмет на 

поръчката липсва технология за изпълнение, а същевременно е описано изпълнение на СМР, 

които не се предвиждат да се изпълняват, а именно: 

- Описано изпълнение на СМР, които не са предвидени с проекта - 

напр. отстраняване на растителност, отстраняване на хумус, разрушаване на 

огради, премахване на ограничителни системи, пътни знаци, рекламни табели, 

премахване на съществуващи канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други 

линейни комуникации, премахване на водостоци, масивни сгради и 

стоманобетонови конструкция, насипи, изкърпване със засичане на 

настилката, 

- Липсва технология за изпълнение на демонтаж на светофарна 

уредба, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване 

- Липсва технология за изпълнение доставка на хумус, включително 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо 

и оформянето му 

- Липсва технология за изпълнение за фрезоване на асфалтови 

настилки 

- Описано изпълнение на кофражни работи, а такива не са 

предвидени 

- Описана технология на изпълнение на тротоарна настилка не 

съответства на предвиденото с проекта – посочено е, че ще се използват 

тротоарни плочи, а според проекта се изпълнява паваж тип Уни; посочено е, 

че тротоарната плочка се поставя върху пясъчна и пясъчно-циментова 

възглавница, но съгласно детайли в проекта подложката може да е циментов 

разтвор 1:1, а при колесно натоварване 2м - отсевка 0-4мм. 

- Липсва технология за полагане на тактилни плочи 

- Липсва технология за полагане плътен асфалтобетон тип Б за 

велоалея 

 Участникът не е описал последователността на извършване на СМР. В т.2.3.1.1 

озаглавена „Последователност и взаимовръзка на дейностите“ е поместена 

таблица, която съдържа наименование, мярка, количество, продължителност 

(календарни дни), относителна дата за начало и край, взаимовръзка. 

Последователността на извършване на СМР, обаче не е описана никъде. 

 Участникът е представил разделение на обекта на етапи, но не са дефинирани 

дейности и задачи 

3.2.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.3. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.3 е както 

следва: „Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнение на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й“. В предложението на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена 

позиция №2 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по отношение 

елемента МЕ.3: 

 Налице е общо описание без да е ясно конкретизирано предложението на 

участника по отношение на всяка от дейностите по Комуникация, Координация, 

Контрол и Субординация при изпълнение на конкретната поръчка. Не се 

съдържа конкретика относно това как всяка от тези дейности ще се реализира 

между експертите на изпълнителя. Липсва и конкретика относно предложението 
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на участника за Комуникация, Координация, Контрол и Субординация между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката. 

 В допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката участникът 

НЕ е направил предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката 

 

3.3. Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.6. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.6 е както 

следва: „Следва да представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност на дейности и задачи на изпълнението на поръчката..“ В 

представеният от участника линеен график са отразени етапи, но не и дейности и задачи за 

изпълнението на поръчката. Освен това, в предложението на участника се съдържа График на 

механизацията, в който в табличен вид е представено за всеки вид СМР каква механизация се 

предвижда да използва участника. Представена е и Диаграма на механизацията, представяща 

графично общия брой механизация, който участника предвижда да използва. Нито от графика 

на механизацията, нито от диаграмата на механизацията, става ясно за всеки един ден колко 

броя от съответния вид строителна механизация ще бъде позиционирана на обекта, което 

всъщност е целта на този документ. Предвид което така изготвения документ не съдържа 

изискуемата от възложителя информация, а именно – подневно разпределение на различните 

видове механизация на обекта. 

3.4.Несъответствие с изискванията, посочени в т.6 на Предложение за изпълнение – 

образец №1 - участникът НЕ е предложил конкретни обходни маршрути и не е предвидил 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 

Въз основа на гореизложеното, комисията единодушно реши, че представеното от 

участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена позиция №2 Техническо предложение 

НЕ ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №2 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ да бъде отстранен от участие в процедурата по 

обособена позиция № 2. 
2.3.Техническото предложение на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по 

Обособена позиция №3 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Графици на работната ръка и на механизацията 

б) 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 по 

чл.39 от ППЗОП – 3 броя (от участника и от партньорите в обединението) 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена позиция №3 с предварително обявените условия 

и констатира следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 
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а) срок за изпълнение на поръчката - 116 календарни съгласно Предложение за 

изпълнение – образец №1, а 59 календарни дни съгласно Линеен график 

б) гаранционни срокове за основни ремонти и рехабилитация на улици – 2 години и за 

съоръжения при основен ремонт и рехабилитация – 4 години, които срокове не са по-малки от 

предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не са повече от два пъти от 

минималните гаранционни срокове, предвидени в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката, 

видно от следните констатации: 

3.1. Налице е несъответствие между предложеният от участника срок за изпълнение, 

попълнен в т.5 на Предложение за изпълнение – образец №1 (116 календарни дни) и срокът за 

изпълнение, представен в Линейния график – 59 календарни дни. Срок за изпълнение от 116 

календарни дни превишава максимално допустимия от възложителя.  

3.2.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.1. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.1 е както 

следва: „Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва 

да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството“. В предложението на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по 

Обособена позиция №3 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по 

отношение елемента МЕ.1: 

 Участникът е предложил технология за изпълнение на СМР, но не отчитаща 

конкретните предвиждания на проектите. Освен това за някои от видовете СМР, предмет на 

поръчката липсва технология за изпълнение, а същевременно е описано изпълнение на СМР, 

които не се предвиждат да се изпълняват, а именно: 

- Описано изпълнение на СМР, които не са предвидени с проекта - 

отстраняване на хумус, разрушаване на огради, премахване на ограничителни 

системи, пътни знаци, премахване на съществуващи канали, окопи, 

тръбопроводи, кабели и други линейни комуникации, премахване на 

водостоци, масивни сгради и стоманобетонови конструкция, направа насипи в 

блата, мочурища и други площи, изискващи специално третиране; кофражни 

работи; изкърпване със засичане на настилката 

- Липсва технология за изпълнение за фрезоване на асфалтобетонна 

настилка 

- Липсва технология за изместване на билборд и указателни табели 

 Участникът не е описал последователността на извършване на СМР. В т.2.3.1.1 

озаглавена „Последователност и взаимовръзка на дейностите“ е поместена 

таблица, която съдържа наименование, мярка, количество, продължителност 

(календарни дни), относителна дата за начало и край, взаимовръзка. 

Последователността на извършване на СМР, обаче не е описана никъде.  
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 Участникът е представил разделение на обекта на етапи, но не са дефинирани 

дейности и задачи 

3.3.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.3. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.3 е както 

следва: „Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнение на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й“. В предложението на участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена 

позиция №3 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по отношение 

елемента МЕ.3: 

 Налице е общо описание без да е ясно конкретизирано предложението на 

участника по отношение на всяка от дейностите по Комуникация, Координация, 

Контрол и Субординация при изпълнение на конкретната поръчка. Не се 

съдържа конкретика относно това как всяка от тези дейности ще се реализира 

между експертите на изпълнителя. Липсва и конкретика относно предложението 

на участника за Комуникация, Координация, Контрол и Субординация между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката. 

 В допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката участникът 

НЕ е направил предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката 

 

3.4. Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.6. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.6 е както 

следва: „Следва да представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност на дейности и задачи на изпълнението на поръчката..“ В 

представеният от участника линеен график са отразени етапи, но не и дейности и задачи за 

изпълнението на поръчката. Освен това, в предложението на участника се съдържа График на 

механизацията, в който в табличен вид е представено за всеки вид СМР каква механизация се 

предвижда да използва участника. Представена е и Диаграма на механизацията, представяща 

графично общия брой механизация, който участника предвижда да използва. Нито от графика 

на механизацията, нито от диаграмата на механизацията, става ясно за всеки един ден колко 

броя от съответния вид строителна механизация ще бъде позиционирана на обекта, което 

всъщност е целта на този документ. Предвид което така изготвения документ не съдържа 

изискуемата от възложителя информация, а именно – подневно разпределение на различните 

видове механизация на обекта. 

3.5.Несъответствие с изискванията, посочени в т.6 на Предложение за изпълнение – 

образец №1 - участникът НЕ е предложил конкретни обходни маршрути и не е предвидил 

мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 

Въз основа на гореизложеното, комисията единодушно реши, че представеното от 

участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ по Обособена позиция №3 Техническо предложение 

НЕ ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №3 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника ДЗЗД „ПСК Приморско 2019“ да бъде отстранен от участие в процедурата по 

обособена позиция № 3. 
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3. УЧАСТНИК № 3 „ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД 

 

Техническото предложение на участника „ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена 

позиция №2 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена позиция №2 с предварително обявените условия и 

констатира следното: 

1.Участникът не е представил декларация по чл.39 от ППЗОП. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 109 календарни дни, който не 

надвишава максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционни срокове за земни работи, пътни работи, тротоарна настилка, асфалтови 

работи – 2 години и за част Електро – 8 години, които не са по-малки от предвидените в чл. 20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, както и не са повече от два пъти от минималните 

гаранционни срокове, предвидени в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката, 

видно от следните констатации: 

3.1.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.1. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.1 е както 

следва: „Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва 

да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството“. В предложението на участника „ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена 

позиция №2 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по отношение 

елемента МЕ.1: 

 Участникът е представил разделение на обекта на етапи, но не са дефинирани 

дейности и задачи 

3.2.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.3. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.3 е както 

следва: „Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнение на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й“. В предложението на участника „ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена 
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позиция №2 комисията констатира следните непълноти и несъответствия по отношение 

елемента МЕ.3: 

 Налице е общо описание без да е ясно конкретизирано предложението на 

участника по отношение на всяка от дейностите по Комуникация, Координация, 

Контрол и Субординация при изпълнение на конкретната поръчка. Не се 

съдържа конкретика относно това как всяка от тези дейности ще се реализира 

между експертите на изпълнителя. Липсва и конкретика относно предложението 

на участника за Комуникация, Координация, Контрол и Субординация между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката. 

 В допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката участникът 

НЕ е направил предложение по отношение процеса на комуникация и 

координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, 

така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката 

3.3.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.4. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.4 е както 

следва: „Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 

задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими 

към всяка една обществена поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични 

особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

й“. В предложението на участника „ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена позиция №2 

комисията констатира следните непълноти и несъответствия по отношение елемента МЕ.4: 

 Нито една от базовите мерки идентифицирани от възложителя като минимално 

необходими, не съдържа двата компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.  

3.4.Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.5. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.5 е както 

следва: „Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки 

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една обществена поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението й“. В предложението на участника 

„ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена позиция №2 комисията констатира следните непълноти 

и несъответствия по отношение елемента МЕ.5: 

 Нито една от базовите мерки идентифицирани от възложителя като минимално 

необходими, не съдържа двата компонента: А). Предложение относно обхвата и 

предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.  

3.5. Налице са несъответствия / несъгласуваност/ противоречие между елементи на 

техническото предложение, изразяващи се в следното: 
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- Противоречие по отношение начина на изпълнение на фрезоване на асфалтови 

настилки - на стр.53-54 е описано изпълнение на технологично фрезоване, а на 

стр.14 технологията за изпълнение е за фрезоване при извършване на т.нар. 

„кръпки“ на асфалтова настилка 

- Противоречие по отношение начина на полагане на бетонови павета – на стр.19 

и стр.55 посочено, че се контролира марката на бетона (без да е пояснено къде 

точно бетона ще се използва за полагане на бетонови павета) и циментовия 

разтвор, но стр.55 е предвидено полагане на вароциментов разтвор.  

- Противоречие по отношение използваното оборудване за полагане на бетонови 

павета – на стр.55 е посочено, че паважната настилка ще се изпълнява с ръчни 

инструменти /кирка, лост, лопата, гумен чук/, но малко преди това е посочено, 

че паветата ще се вибрират с виброплоча с гумена подложка. В таблицата на 

стр.78 е предвидено този вид СМР да се изпълняват от пътни работници и 

лекотоварен автомобил. 

- Противоречие по отношение материали, които ще се влагат при полагане на 

бетонови павета – в таблицата на стр.73 като материали са посочени единствено 

самите павета, а при описание изпълнението на тези видове СМР на стр.55 е 

посочено, че ще се използва: вароциментов разтвор и ще се контролира марката 

на бетона (без да е пояснено къде точно бетона ще се използва за полагане на 

бетонови павета) 

- Противоречие по отношение материали, които ще се влагат при полагане на 

бетонови бордюри – в таблицата на стр.73 като материали са посочени 

единствено самите бордюри (18/35 и 8/16), а при описание изпълнението на тези 

видове СМР на стр.54 е посочено, че ще се използват следните материали: 

бетонови бордюри, циментов разтвор 1:1 за фуги при бордюрите, бетонова 

подложка. 

- Противоречие по отношение материали, които ще се влагат при изпълнение на 

асфалтови работи - в таблицата на стр.74 като материали са посочени асфалтови 

смеси за основа Тип Ао, за долен пласт на покритието /биндер/, плътен 

асфалтобетон, тип А. На стр.24 и стр.28 в таблици са описани и други асфалтови 

смеси, а на стр.27 са описани различни асфалтови смеси за основен, долен и 

износващ пласт, различаващи се от предвидените в проекта. На стр.57 е описано, 

че при изпълнение на асфалтовите работи ще се използват и разтопен битум, 

анионни или катионни битумни емулсии, но тези материали не са посочени в 

таблицата на стр.74. 

- Противоречие по отношение механизация, която ще се използва при изпълнение 

на асфалтови работи – на стр.29 е посочено, че ще се използва тежък статичен 

валяк с тегло, не по-малко от 11т, но в таблицата на стр.79 няма предвиден 

такъв. На стр.29 е посочено, че ще се използва водонска за зареждане на 

техниката и оросяване, духалка, механизирани четки, но такива липсват в 

таблицата на стр.79.  

  

3.6. Налице е несъответствие между техническото предложение и проектното решение, 

изразяващи се в следното: 

- По отношение начина на полагане на бетонови павета – на стр.55 участникът е 

предвидил полагане на вароциментов разтвор за изпълнение на настилка от 

павета, но съгласно проектното решение паветата тип уни предимно се полагат 

върху отсевка 0-4мм, а само в отделни случаи – върху циментов разтвор 1:1. 

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, че представеното от участника 

„ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД по Обособена позиция №2 Техническо предложение НЕ ОТГОВАРЯ 

на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части 

на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, 
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посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния 

проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №2 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника „ИНФРАЕКСПЕРТ“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата по 

обособена позиция № 2. 
 

4. УЧАСТНИК № 4 „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД 

 

4.1.Техническото предложение на участника „Автомагистрали Черно море“ АД по 

Обособена позиция №1 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №1 с предварително обявените 

условия и констатира следното: 

1.Участникът не е представил декларация по чл.39 от ППЗОП.  

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 60 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок за реконструкция и рехабилитация на улица – една година.  

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3. Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката, 

видно от следните констатации: 

3.1. Предложеният от участника гаранционен срок от една година Е ПО-КРАТЪК от 

минимално предвидения в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Съгласно чл.20, 

ал.4, т.8 в редакцията й действаща към датата на подаване на офертата на участника, 

минималните гаранционни срокове за ремонти и рехабилитация са две години. Единствено 

при основни ремонти минималният гаранционен срок е една година, но предметът на 

поръчката по обособена позиция №1 не включва основен ремонт, а реконструкция и 

рехабилитация. Предвид което предложението на участника за гаранционен срок НЕ 

СЪОТВЕТСТВА на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

3.2. Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.6. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.6 е както 

следва: „Следва да представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност на дейности и задачи на изпълнението на поръчката..“ В 

предложението на участника „Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №1 се 

съдържа линеен график с включени етапи и дейности, но не и задачи. Представената от 

участника Диаграма на работната ръка не обхваща целия срок за изпълнение на обекта, който 

съгласно линейния график се простира в периода от 01.11.2019г до 30.12.2019г. Диаграмата на 
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работната ръка обхваща периода от 06.11.2019г до 27.12.2019г и не включва всички дни като 

например 29.12.2019г, на който ден съгласно линейния график (ред 46) също има предвидени 

работници. 

3.3. Несъответствие с изискванията, посочени в т.8 на Предложение за изпълнение – 

образец №1 „В представения линеен календарен график участникът трябва да включи всички 

СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“ – в представения линеен 

календарен график участникът НЕ Е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. В 

т.7.1. в текстовата част на техническото си предложение участникът е посочил, че при 

определяне продължителността на всяка дейност е заложен по-дълъг срок в дни, като резерв за 

неблагоприятни атмосферни условия, но възложителят е изискал тези дни за неблагоприятни 

атмосферни условия да са отразени в самия линеен график, а не в някаква друга част на 

предложението за изпълнение. Следва да се отбележи, че в линейния график има дейности, 

които се изпълняват само в рамките на един календарен ден, т.е. за тях няма как да е заложен 

по-дълъг срок в дни. Предвид което не може да се приеме, че участникът е спазил изискването 

в представения линеен календарен график да са включени дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. 

3.4. Налице са несъответствия между представения от участника Линеен график и 

елементи на техническото му предложение, а именно: 

- Дейностите, посочени на ред 3-5 в графика в етап І НЕ съответстват напълно на 

дейностите, описани в етап І на стр.8-15 от текстовата част на техническото 

предложение. Така например откриването на строителна площадка – подписване 

на протокол обр.2а и изграждането на временна строителна база съгласно 

техническото предложение са мероприятия от подготвителните дейности, а в 

графика на отделни редове са посочени съставянето и подписването на протокол 

за откриване на строителна площадка, подготвителни дейности, дейности за 

осигуряване на временна база. Освен това в графика фигурират и дейности за 

здравословни и безопасни условия на труд и пожарна охрана, които не са 

описани в техническото предложение като дейности, изпълнявани на етап 1. 

- На стр.44 в техническото предложение е описано по отношение СМР „Доставка 

и полагане на подложен бетон В10 за тротоари под усилена настилка 3см“, че 

„Контролирането и определянето якостта на бетона ще бъде направено на базата 

на якостта на натиск на 28-мия ден..“ Но съгласно реда 19 в графика, този вид 

СМР ще приключи на 9.12.2019г, а всички тествания ще приключат на 

25.12.2019г, т.е. 16 дни след полагане на бетона, а не на 28-ия ден както е 

описано в техническото предложение. 

3.5. Налице е несъответствие на предложението на участника с изискванията на 

възложителя за изпълнение предмета на поръчката по отношение Направа на усилена 

тротоарна настилка за входове на гаражи. На стр.44 в текстовата част на техническото 

предложение е описано по отношение СМР „Доставка и полагане на подложен бетон В10 за 

тротоари под усилена настилка 3см“, че ще се достави бетон С 8/10. Но с разяснения от 

24.10.2019г, възложителят е предоставил детайл, съгласно който бетоновата смес трябва да е 

В25. Освен това съгласно детайла е предвидена и армировка, както и полагане на полиетилен, 

които не фигурират при описание технологията на изпълнение нито на този вид СМР, нито в 

описаната технология на изпълнение на стр.46 за Направа на усилена тротоарна настилка за 

входове на гаражи. 

3.6. Налице са несъответствия / несъгласуваност/ противоречие между елементи на 

техническото предложение, изразяващи се в следното: 

- На стр.82 от текстовата част на техническото предложение е посочен ръководен 

екип и допълнителен ръководен персонал. Лицата от допълнителния ръководен 

персонал само частично са отразени в йерархичната схема на стр.83. При 

описание разпределението на отговорностите и дейностите между човешкия 
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ресурс (стр.83 и сл.) от допълнителния ръководен персонал са описани също 

само част от експертите. 

- Налице е несъответствие между йерархичната схема на стр.83 и описание на 

разпределението на отговорностите и дейностите между човешкия ресурс 

(стр.83 и сл.), както и вътрешни несъответствия. Така например за Ръководител 

на обект е посочено на стр.84, че е подчинен само на Изпълнителния директор, а 

на стр.87, че е в подчинение на експерта по Контрол на качеството. Като 

подчинен на Експерта по безопасност и здраве на стр.86 е посочен Техническия 

ръководител, а това не е така в схемата на стр.83, нито в описанието на стр.85.  

- При описание на технологията на стр.19 е посочено, че ВОБД се въвежда по 

ул.Славянска, а не ул.Странджа, където се извършват СМР, предмет на 

поръчката по обособената позиция. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, че представеното от участника 

„Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №1 Техническо предложение НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и на 

инвестиционния проект за обекта, и в отделни части не е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №1 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника „Автомагистрали Черно море“ АД да бъде отстранен от участие в 

процедурата по обособена позиция № 1. 
4.2.Техническото предложение на участника „Автомагистрали Черно море“ АД по 

Обособена позиция №2 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №2 с предварително обявените 

условия и констатира следното: 

1.Участникът не е представил декларация по чл.39 от ППЗОП.  

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 90 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок за реконструкция на кръстовище – една година, а за 

новоизградената мрежа за улично осветление – осем години 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3. Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, видно от следните констатации: 

3.1. Предложеният от участника гаранционен срок за реконструкция на кръстовище от 

една година Е ПО-КРАТЪК от минимално предвидения в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. Съгласно чл.20, ал.4, т.8 в редакцията й действаща към датата на подаване на офертата 

на участника, единствено при основни ремонти минималният гаранционен срок е една година, 

както във всички останали хипотези е не по-малко от две години. До колкото предметът на 
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поръчката по обособена позиция №2 не включва основен ремонт, а реконструкция, то 

минималният гаранционен срок в действащата редакция на чл.20, ал.4, т.8 към датата на 

подаване на оферта на участника, е две години. Разликата между понятията основен ремонт и 

реконструкция е видима от техните дефиниции, дадени в §5, т.42 и т.44 ДР ЗУТ. При основния 

ремонт се извършва само частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни 

елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-

монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с 

които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на 

тяхната експлоатация. Реконструкцията от своя страна представлява възстановяване, замяна 

на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на 

нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на 

строежите. Предвид което предложението на участника за гаранционен срок НЕ 

СЪОТВЕТСТВА на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

3.2. Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.6. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.6 е както 

следва: „Следва да представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност на дейности и задачи на изпълнението на поръчката..“ В 

предложението на участника „Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №2 се 

съдържа линеен график с включени етапи и дейности, но не и задачи. Представената от 

участника  

3.3. Несъответствие с изискванията, посочени в т.8 на Предложение за изпълнение – 

образец №1 „В представения линеен календарен график участникът трябва да включи всички 

СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“ – в представения линеен 

календарен график участникът НЕ Е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. В 

т.7.1. в текстовата част на техническото си предложение участникът е посочил, че при 

определяне продължителността на всяка дейност е заложен по-дълъг срок в дни, като резерв за 

неблагоприятни атмосферни условия, но възложителят е изискал тези дни за неблагоприятни 

атмосферни условия да са отразени в самия линеен график, а не в някаква друга част на 

предложението за изпълнение. Следва да се отбележи, че в линейния график има дейности, 

които се изпълняват само в рамките на един календарен ден, т.е. за тях няма как да е заложен 

по-дълъг срок в дни. Предвид което не може да се приеме, че участникът е спазил изискването 

в представения линеен календарен график да са включени дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. 

3.4. Налице са несъответствия между представения от участника Линеен график и 

елементи на техническото му предложение, а именно: 

- Дейностите, посочени на ред 3-5 в графика в етап І НЕ съответстват напълно на 

дейностите, описани в етап І на стр.8-15 от текстовата част на техническото 

предложение. Така например откриването на строителна площадка – подписване 

на протокол обр.2а и изграждането на временна строителна база съгласно 

техническото предложение са мероприятия от подготвителните дейности, а в 

графика на отделни редове са посочени съставянето и подписването на протокол 

за откриване на строителна площадка, подготвителни дейности, дейности за 

осигуряване на временна база. Освен това в графика фигурират и дейности за 

здравословни и безопасни условия на труд и пожарна охрана, които не са 

описани в техническото предложение като дейности, изпълнявани на етап 1. 

3.5. Налице са несъответствия / несъгласуваност/ противоречие между елементи на 

техническото предложение, изразяващи се в следното: 

- На стр.82 от текстовата част на техническото предложение е посочен ръководен 

екип и допълнителен ръководен персонал. Лицата от допълнителния ръководен 
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персонал само частично са отразени в йерархичната схема на стр.83. При 

описание разпределението на отговорностите и дейностите между човешкия 

ресурс (стр.83 и сл.) от допълнителния ръководен персонал са описани също 

само част от експертите. 

- Налице е несъответствие между йерархичната схема на стр.83 и описание на 

разпределението на отговорностите и дейностите между човешкия ресурс 

(стр.83 и сл.), както и вътрешни несъответствия. Така например за Ръководител 

на обект е посочено на стр.84, че е подчинен само на Изпълнителния директор, а 

на стр.87, че е в подчинение на експерта по Контрол на качеството. Като 

подчинен на Експерта по безопасност и здраве на стр.86 е посочен Техническия 

ръководител, а това не е така в схемата на стр.83, нито в описанието на стр.85.  

 

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, че представеното от участника 

„Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №2 Техническо предложение НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №2 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника „Автомагистрали Черно море“ АД да бъде отстранен от участие в 

процедурата по обособена позиция № 2. 
 

4.3.Техническото предложение на участника „Автомагистрали Черно море“ АД по 

Обособена позиция №3 съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №3 с предварително обявените 

условия и констатира следното: 

1.Участникът не е представил декларация по чл.39 от ППЗОП. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 45 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок за реконструкция на улица – една година.  

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3. Участникът е представил техническо предложение, което НЕ ОТГОВОРЯ на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като същото НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, видно от следните констатации: 

3.1. Предложеният от участника гаранционен срок за реконструкция на улица от 1 

година Е ПО-КРАТЪК от минимално предвидения в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Съгласно чл.20, ал.4, т.8 в редакцията й действаща към датата на подаване на офертата на 

участника, единствено при основни ремонти минималният гаранционен срок е една година, 

както във всички останали хипотези е не по-малко от две години. До колкото предметът на 

поръчката по обособена позиция №3 не включва основен ремонт, а реконструкция, то 

минималният гаранционен срок в действащата редакция на чл.20, ал.4, т.8 към датата на 
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подаване на оферта на участника, е две години. Разликата между понятията основен ремонт и 

реконструкция е видима от техните дефиниции, дадени в §5, т.42 и т.44 ДР ЗУТ. При основния 

ремонт се извършва само частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни 

елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-

монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и 

конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с 

които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на 

тяхната експлоатация. Реконструкцията от своя страна представлява възстановяване, замяна 

на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на 

нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на 

строежите. Предвид което предложението на участника за гаранционен срок НЕ 

СЪОТВЕТСТВА на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

3.2. Несъответствие на съдържание на елемента МЕ.6. с минимално изискуемото от 

възложителя – в раздел IV от документацията за обществената поръчка, възложителят е въвел 

минимално изискуеми елементи, като дефинираното съдържание на елемент МЕ.6 е както 

следва: „Следва да представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност на дейности и задачи на изпълнението на поръчката..“ В 

предложението на участника „Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №3 се 

съдържа линеен график с включени етапи и дейности, но не и задачи.  

3.3. Несъответствие с изискванията, посочени в т.8 на Предложение за изпълнение – 

образец №1 „В представения линеен календарен график участникът трябва да включи всички 

СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“ – в представения линеен 

календарен график участникът НЕ Е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. В 

т.7.1. в текстовата част на техническото си предложение участникът е посочил, че при 

определяне продължителността на всяка дейност е заложен по-дълъг срок в дни, като резерв за 

неблагоприятни атмосферни условия, но възложителят е изискал тези дни за неблагоприятни 

атмосферни условия да са отразени в самия линеен график, а не в някаква друга част на 

предложението за изпълнение. Следва да се отбележи, че в линейния график има дейности, 

които се изпълняват само в рамките на един календарен ден, т.е. за тях няма как да е заложен 

по-дълъг срок в дни. Предвид което не може да се приеме, че участникът е спазил изискването 

в представения линеен календарен график да са включени дни за неблагоприятни атмосферни 

условия. 

3.4. Налице са несъответствия между представения от участника Линеен график и 

елементи на техническото му предложение, а именно: 

- Дейностите, посочени на ред 3-5 в графика в етап І НЕ съответстват напълно на 

дейностите, описани в етап І на стр.8-15 от текстовата част на техническото 

предложение. Така например откриването на строителна площадка – подписване 

на протокол обр.2а и изграждането на временна строителна база съгласно 

техническото предложение са мероприятия от подготвителните дейности, а в 

графика на отделни редове са посочени съставянето и подписването на протокол 

за откриване на строителна площадка, подготвителни дейности, дейности за 

осигуряване на временна база. Освен това в графика фигурират и дейности за 

здравословни и безопасни условия на труд и пожарна охрана, които не са 

описани в техническото предложение като дейности, изпълнявани на етап 1. 

 

3.5. Налице са несъответствия / несъгласуваност/ противоречие между елементи на 

техническото предложение, изразяващи се в следното: 

- На стр.75 от текстовата част на техническото предложение е посочен ръководен 

екип и допълнителен ръководен персонал. Лицата от допълнителния ръководен 

персонал само частично са отразени в йерархичната схема на стр.76. При 

описание разпределението на отговорностите и дейностите между човешкия 
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ресурс (стр.76 и сл.) от допълнителния ръководен персонал са описани също 

само част от експертите. 

- Налице е несъответствие между йерархичната схема на стр.76 и описание на 

разпределението на отговорностите и дейностите между човешкия ресурс 

(стр.76 и сл.), както и вътрешни несъответствия. Така например за Ръководител 

на обект е посочено на стр.77, че е подчинен само на Изпълнителния директор, а 

на стр.80, че е в подчинение на експерта по Контрол на качеството. Като 

подчинен на Експерта по безопасност и здраве на стр.79 е посочен Техническия 

ръководител, а това не е така в схемата на стр.76, нито в описанието на стр.78.  

 

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, че представеното от участника 

„Автомагистрали Черно море“ АД по Обособена позиция №3 Техническо предложение НЕ 

ОТГОВАРЯ на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 

отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие.  

С оглед констатираните несъответствия на Техническото предложение по Обособена 

позиция №3 на участника, на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага 

участника „Автомагистрали Черно море“ АД да бъде отстранен от участие в 

процедурата по обособена позиция № 3. 
 

5. УЧАСТНИК № 5 „ЕИВ“ ООД 

5.1.Техническото предложение на участника „ЕИВ“ ООД по Обособена позиция №1 

съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

б) Документ за упълномощаване  

в) 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 по 

чл.39 от ППЗОП 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ЕИВ“ООД по Обособена позиция №1 с предварително обявените условия и констатира 

следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 60 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок реконструкция и рехабилитация на улици – 2 години, който не е 

по-малък от предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не е 

повече от два пъти от минималния гаранционен срок, предвиден в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния проект за 

обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 

и е съобразено с предмета на поръчката. 
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Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка на офертата на 

участника „ЕИВ“ ООД по Обособена позиция №1 по показател „Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката (Тп)“. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Участникът 

е направил предложения относно условия, които счита за надграждащи техническото 

предложение, а именно: 

I.Ключови моменти при изпълнението на всяка задача – за изпълнение на всяка задача 

участникът е посочил ключови моменти, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качественото изпълнение на поръчката, и е дефинирал 

ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и 

др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като същото е в изискуемото от 

възложителя обхват и съдържание. 

II.Вътрешна организация за повишаване ефективността при изпълнение на поръчката 

– участникът е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен, че гарантира качественото, 

навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като същото е в изискуемото от 

възложителя обхват и съдържание. 

III. Предложение за допълнителни мерки, касаещи социални характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – Организиране на работния процес, така 

че да се минимизира риска от прекъсване на телекомуникационните услуги, електро- и 

водоснабдяването и други комунални услуги на територията на изпълнявания участък, 

Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от замърсяване на 

атмосферния въздух в ежедневието и неблагоприятните последствия от шум и вибрации, 

причинени от изпълнението на СМР, Осигуряване на достъп до административни сгради, 

магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като съдържанието на 

предложените от участника допълнителни мерки, касаещи социални характеристики, отчита 

спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

са мерки от общ характер. Освен това е спазено изискването на възложителя, всяка от 

предложените от участника мерки да съдържа едновременно два компонента: А) Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

IV. Предложение за допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – Опазване на растителни и животински 

видове, Опазване замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката. 

След като се запозна с предложението на участника и с оглед гореизложеното 

комисията счита, че направеното от участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде 
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отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като 

съдържанието на предложените от участника допълнителни мерки, касаещи екологични 

характеристики, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната 

обществена поръчка, а не са мерки от общ характер. Освен това е спазено изискването на 

възложителя, всяка от предложените от участника мерки да съдържа едновременно два 

компонента: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане 

на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й. 

Въз основа на гореизложеното, при спазване на утвърдената от Възложителя, методика 

за оценка, комисията установи наличие на ЧЕТИРИ условия, надграждащи техническото 

предложение, което е основание за присъждане на 50 точки по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“ на офертата на участника „ЕИВ“ ООД по 

Обособена позиция №1. 

5.2.Техническото предложение на участника „ЕИВ“ ООД по Обособена позиция №2 

съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

б) Документ за упълномощаване  

в) 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 по 

чл.39 от ППЗОП 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ЕИВ“ООД по Обособена позиция №2 с предварително обявените условия и констатира 

следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 120 календарни дни, който не 

надвишава максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционни срокове за реконструкция на улици и общински пътища – 2 години и за 

преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата 

инфраструктура – 8 години, които не са по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 

2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, както и не са повече от два пъти от минималните гаранционни срок, 

предвидени в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния проект за 

обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 

и е съобразено с предмета на поръчката. 

Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка на офертата на 

участника „ЕИВ“ ООД по Обособена позиция №2 по показател „Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката (Тп)“. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо 
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минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Участникът 

е направил предложения относно условия, които счита за надграждащи техническото 

предложение, а именно: 

I.Ключови моменти при изпълнението на всяка задача – за изпълнение на всяка задача 

участникът е посочил ключови моменти, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качественото изпълнение на поръчката, и е дефинирал 

ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и 

др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като същото е в изискуемото от 

възложителя обхват и съдържание. 

II.Вътрешна организация за повишаване ефективността при изпълнение на поръчката 

– участникът е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен, че гарантира качественото, 

навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като същото е в изискуемото от 

възложителя обхват и съдържание. 

III. Предложение за допълнителни мерки, касаещи социални характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – Организиране на работния процес, така 

че да се минимизира риска от прекъсване на телекомуникационните услуги, електро- и 

водоснабдяването и други комунални услуги на територията на изпълнявания участък, 

Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от замърсяване на 

атмосферния въздух в ежедневието и неблагоприятните последствия от шум и вибрации, 

причинени от изпълнението на СМР. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като съдържанието на 

предложените от участника допълнителни мерки, касаещи социални характеристики, отчита 

спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

са мерки от общ характер. Освен това е спазено изискването на възложителя, всяка от 

предложените от участника мерки да съдържа едновременно два компонента: А) Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

IV. Предложение за допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – Опазване на растителни и животински 

видове, Опазване замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката. 

След като се запозна с предложението на участника и с оглед гореизложеното 

комисията счита, че направеното от участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде 

отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като 

съдържанието на предложените от участника допълнителни мерки, касаещи екологични 

характеристики, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната 

обществена поръчка, а не са мерки от общ характер. Освен това е спазено изискването на 

възложителя, всяка от предложените от участника мерки да съдържа едновременно два 

компонента: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане 
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на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й. 

Въз основа на гореизложеното, при спазване на утвърдената от Възложителя, методика 

за оценка, комисията установи наличие на ЧЕТИРИ условия, надграждащи техническото 

предложение, което е основание за присъждане на 50 точки по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“ на офертата на участника „ЕИВ“ ООД по 

Обособена позиция №2. 

5.3.Техническото предложение на участника „ЕИВ“ ООД по Обособена позиция №3 

съдържа: 

а) Предложение за изпълнение – образец №1, съдържащо: 

 Предложение за цялостния подход за изпълнение; 

 Линеен график 

 Диаграми на работната ръка и на механизацията 

б) Документ за упълномощаване  

в) 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 по 

чл.39 от ППЗОП 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на предложението на участника 

„ЕИВ“ООД по Обособена позиция №3 с предварително обявените условия и констатира 

следното: 

1.Участникът е представил всички изискуеми документи в съответствие с 

документацията за обществената поръчка. 

2.Участникът е предложил: 

а) срок за изпълнение на поръчката в размер на 60 календарни дни, който не надвишава 

максимално определеният от възложителя в документацията 

б) гаранционен срок реконструкция на улици – 2 години, който не е по-малък от 

предвидените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не е повече от два пъти от 

минималния гаранционен срок, предвиден в цитираната разпоредба. 

в) срок на валидност на офертата – 25.02.2020г, който е в съответствие с изискванията 

на възложителя. 

3.Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени 

в документацията за участие, на Техническата спецификация и на инвестиционния проект за 

обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти 

и е съобразено с предмета на поръчката. 

Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка на офертата на 

участника „ЕИВ“ ООД по Обособена позиция №3 по показател „Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката (Тп)“. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Участникът 

е направил предложения относно условия, които счита за надграждащи техническото 

предложение, а именно: 

 

I.Ключови моменти при изпълнението на всяка задача – за изпълнение на всяка задача 

участникът е посочил ключови моменти, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качественото изпълнение на поръчката, и е дефинирал 

ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и 
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др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно 

спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като същото е в изискуемото от 

възложителя обхват и съдържание. 

II.Вътрешна организация за повишаване ефективността при изпълнение на поръчката 

– участникът е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, 

действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен, че гарантира качественото, 

навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на 

поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като същото е в изискуемото от 

възложителя обхват и съдържание. 

III. Предложение за допълнителни мерки, касаещи социални характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – Организиране на работния процес, така 

че да се минимизира риска от прекъсване на телекомуникационните услуги, електро- и 

водоснабдяването и други комунални услуги на територията на изпълнявания участък, 

Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от замърсяване на 

атмосферния въздух в ежедневието и неблагоприятните последствия от шум и вибрации, 

причинени от изпълнението на СМР. 

След като се запозна с предложението на участника комисията счита, че направеното от 

участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде отчетено като надграждащо 

конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като съдържанието на 

предложените от участника допълнителни мерки, касаещи социални характеристики, отчита 

спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

са мерки от общ характер. Освен това е спазено изискването на възложителя, всяка от 

предложените от участника мерки да съдържа едновременно два компонента: А) Предложение 

относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

IV. Предложение за допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики – 

участникът предлага следните допълнителни мерки – Опазване на растителни и животински 

видове, Опазване замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката. 

След като се запозна с предложението на участника и с оглед гореизложеното 

комисията счита, че направеното от участника предложение за това условие МОЖЕ да бъде 

отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, тъй като 

съдържанието на предложените от участника допълнителни мерки, касаещи екологични 

характеристики, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната 

обществена поръчка, а не са мерки от общ характер. Освен това е спазено изискването на 

възложителя, всяка от предложените от участника мерки да съдържа едновременно два 

компонента: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане 

на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й. 

Въз основа на гореизложеното, при спазване на утвърдената от Възложителя, методика 

за оценка, комисията установи наличие на ЧЕТИРИ условия, надграждащи техническото 

предложение, което е основание за присъждане на 50 точки по показател „Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (Тп)“ на офертата на участника „ЕИВ“ ООД по 

Обособена позиция №3. 
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След извършване на описаните в настоящия протокол действия, комисията приключи 

своята работа на този етап от процедурата. Следващото заседание на комисията ще се проведе 

при отваряне ценовите предложения на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на 

изискванията на възложителя съгласно чл.57, ал.1 ППЗОП, на 14.05.2020г. от 14:00ч. 

 

 

Настоящият протокол е подписан от членовете на комисията на 20.03.2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ............................................... 

      / Савина Димова / 

 

Членове: 

 

1...............................................   2............................................... 

      / инж. Мариан Маринов /        / Стоян Цанев / 

 

3...............................................   4............................................... 

      / Плумка Митрева /         / Янка Константинова / 
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