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П Р О Т О К О Л  

№ 1 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № РКС20-РД09-360/19.06.2020 г. 

на Кмета на СО – район „Красно село”, за подбор на участниците, разглеждане ,  

оценка  и класиране  на подадените оферти  в обществена поръчка провеждана чрез 

публично състезание с предмет: „Извършване на дейности по ремонт и реконструкция 

на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно 

село“ 

 

Заседание № 1/19.06.2020 г. 

 

Състав на комисията:  

            Председател:  Николай Веселинов – Зам. - кмет на СО - район „Красно село” 

 

Членове:  

 1.  инж. Валентин Цветков –  Мл. Експерт в отдел „Управление на общинската 

собственост и жилищно настаняване”; 

 2. Християна  Димитрова – Ст. юрисконсулт, отдел „Правно обслужване и 

човешки ресурси”;  

 3. Венета Георгиева – Гл. счетоводител, отдел „Финанси, счетоводство, 

регистрация и контрол на търговската дейност“; 

 4.   инж. Веска Савова – Гл. инженер, отдел „Строителство и инвестиции”.  

   

 Днес, 19.06.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на районната администрация, след 

изтичане на указания срок за получаване на оферти, председателят на комисията откри 

заседанието. В деловодството на районната администрация са постъпили 4 /четири/ броя 

оферти, а именно:  

 

1. „БГ Асфалт“ ООД, ЕИК 121705979 с вх. № РКС20-РД93-1-/5/15.06.2020 г. 

 

2. „Пътстрой“ ООД, ЕИК  112069222 с вх. № РКС20-РД93-1/6/17.06.2020 г.  

 

3. „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД, ЕИК 205515928 с вх. № РКС20-РД93-1-

/7/17.06.2020 г. 

4. „Актив Билдинг Инк“ ЕООД, ЕИК 203008787 с вх. № РКС20-РД93-

1/8/17.06.2020 г. 

 

 

След представяне на списъка с участници, членовете на комисията попълниха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП  във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

На заседанието не присътваха участници или техни упълномощени представители,  

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по 

реда на тяхното постъпване:  
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1. „БГ Асфалт“ ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно указанията на 

възложителя. Офератата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис 

на представените документи както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.   

 

2. „Пътстрой“ ООД    
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно указанията на 

възложителя. Офератата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис 

на представените документи както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.    

 

3. „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно указанията на 

възложителя. Офератата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис 

на представените документи както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.   

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.   

 

4.„Актив Билдинг Инк“ ЕООД  

Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно указанията на 

възложителя. Офератата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис 

на представените документи както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.   

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.    

  

С извършване на гореописаните действия в 11:00 ч. на 19.06.2020 г. приключи 

публичната част от заседанието на комисията.  

 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание в 

същия ден, Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя и установи следното: 

 

Участниците са предоставили електронен ЕЕДОП по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия. При извършения подробен преглед на представените в офертите 

документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на 

Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, посочени в Обявлението за 
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обществената поръчка и изискванията към участниците в Документацията за участие в 

публичното състезание, комисията констатира, че участниците са представили 

изискуемите от Възложителя документи и в същите не се констатират формални 

нередовности. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне четиримата 

участника до следващия етап в процедурата и да бъде разгледано техническото им 

предложение.  

 

Заседание № 2/14.09.2020 г.  

 

В изпълнение  на разпоредбата на чл. 56, ал.2 от ППЗОП, Комисията продължи 

работата си като пристъпи към разглеждане на „Техническо предложение“ на допуснатите 

участници и провери за съответствие с предварително обявените условия, като установи 

следното: 

  

1. Техническо предложение на „БГ Асфалт“ ООД    

1.1.Относно наличност на представените документи: 

В опаковката по отношение на Техническото предложение са приложени: Образец 

№ 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“, оформен съгласно изискванията на 

Възложителя; Декларация Образец № 4. На магнитен носител е представен Образец № 3. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ на участника за съответствие с изискванията на Възложителя.   

 

В Образец № 3 е попълнен срок за валидност на офертата 90 (деветдесет) 

календарни дни, отговарящ на изискванията на Възложителя. 

 

В т. „I Описание на предмета на поръчката“ участникът е представил в резюме 

основните дейности и обхвати на поръчката. 

В т. „II Технически изисквания“ участникът декларира, че ще спазва всички норми 

и изисквания. Посочен е като брой ръководен и изпълнителен персонал. Посочена е 

внедрена интегрирана система за управление и съответните сертификати ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Представено е резюме на Организацията за 

изпълненеи на СМР, огранизацията на експертния екип, Подходи за управление на 

комуникациите, Вътрешен контрол, Молед на взаимодействие с Възложителя. 

В „ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНОТО УЧАСТИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ 

ИНЖЕНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ ЛИЦА...“ подробно е представен експертния състав под 

формата на описание на част от експертите и в табличен вид за всички. Приложена е 

Организационна схема на управление на обекта. 

В т. „Изпълнение на строително-монтажните работи“ е посочено, че „БГ 

АСФАЛТ“ ще започне СМР само след получаване на разрешение за строеж и ще 

изпълни всички СМР в съответствие с инвестиционния проект и издаденото РС. 

Съгласно Техническите спецификации „Предмет на настоящата поръчка е ремонт и 

поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения...“, което съгласно ЗУТ не 

изисква издаване на разрешение за строеж и изготвяне и одобряване на 

инвестиционен проект. 

Посочени са мерки за опазване на околната среда, както и наличието на въведена и 

сертифицирана система за управление на околната среда ISO 14001:2015. 

Дадени са кратки описания на „Проверка и контрол на работите в процеса на 

тяхното изпълнение“ и „Проверки и изпитвания“. Посочено е, че ще се изготви 

екзекутивна документация, която не е част от извършването на текущ ремонт и 

поддръжка, съгласно изискванията на Техническите спецификации. 
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Участникът е отразил, че гаранционните срокове са съгласно чл. 20, ал. 4 от 

Наредба № 2/31.07.2003 г., като започват да текат от деня, следващ деня на окончателно 

приемане на обекта.  

В т. „СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ е 

предоставено подробно описание на елементите на пътя – обхват, съоръжения, 

принадлежности. Приложени са схеми на различни пътни съоръжения. Посочени са най-

често използваните пътни настилки като за всяка е предоставено подробно описание. 

Представена е Класификация на видовете дейности в пътното строителство – ново, 

реконструкция, основен ремонт, поддържане, технически надзор. Поддръжането на 

пътищата е подробно развито в 4 подточки – превантивно, текущо, аварийно, зимно.  

Посочени са Основни транспортно-експлоатационни характеристики на пътя – 

интензивност на движението, носимоспособност на пътната конструкция, равност на 

пътното покритие, съпротивление на хлъзгане на пътното покритие, повреди на елементи 

на пътя. Предоставени са описания на всяка от характеристиките. 

В т. „Сигнализация на пътноремонтните дейности“ е посочено, че се разработва 

проект, който трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001 г. и 

Наредба №16 от 23.07.2001 г. Заявено че, че в участъците с ремонт ще се използват пътни 

знаци и други средства за сигнализиране – конуси, бариери, водещи табели, лампи, 

подвижни светофарни уредби и др. Работниците ще бъдат облечени в оранжеви работни 

костюми и сигнални жилетки.  

Посочена е Организация и управление на дейностите по поддържането на 

републиканските пътища, което не е част от предмета на поръчката. Възложител 

на настоящата поръчка е СО район „Красно село“, а не посочената от участника 

АПИ. 

В т. „ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ подробно са описани 

предвидената технология и последователност на изпълнение на СМР, предмет на 

настоящата обществена поръчка.  

В част „Подготвителни работи“ е записано, че всичко ще се изпълнява 

съгласно инвестиционния проект, ще се състави протокол за откриване на 

строителна площадка, ще се изготви екзекутивна документация, ще се подпише 

Констативен акт 15 и обектът ще се приеме с подписване на Протокол обр. 16 от 

ДПК. Всички посочени действия не съответстват на предмета на поръчката и 

Техническите спецификации.  

В т. „ОПИСАНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЛАГАТ В ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА 

ПОРЪЧКАТА“ са посочени предвидените от участника материали със съответните им 

характеристики.  

Представено е подробно описание на иновативните методи за увеличаване живота 

на асфалтова и бетонова настилка. Описани са методите чрез геокомпозити, инжекционен 

метод за запълване на компрометирани участъци, технология на студено рециклиране, 

горещо рециклиране на асфалтобетонова настилка. Описан е методът за торкрет бетон. 

Участникът е предоставил подробно описание на Оценка на риска и Управление на 

риска – заложени са варианти за ликвидация на риска, намаляване на риска, приемане на 

риска и преадресация на риска. Предоставени са схеми и графики за управление и оценка 

на риска. Заложена е методика за анализ на риска и степен на влияние. В табличен вид са 

описани подробно видовете рискове със съответните мерки за предотвратяване и 

преодоляване. 

В табличен вид е представено подробно описание на методите за опазване на 

околната среда по време на изпълнението на СМР. Участникът е посочил огранизация по 

изпълнение на дейностите по опазване на околната среда, базиран на шест принципа и 

разделен на два основни вида мерки. Изброени са характеристиките, които могат да 

окажат негативно влияние на околната среда, както и специфичните изисквания за 
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опазване на околната среда. 

Участникът е декларирал, че ще осигури безопасни и здравословни условия на 

труд, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004 г., включително изготвяне на ПБЗ. 

Предоставен е подробен План за осигуряване на гаранционна поддръжка и 

устойчивост на изпълнените обекти. Участникът е декларирал, че ще спазва 

гаранционните срокове съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. Деклариран е 

максимален срок за реакция 48 часа и максимален срок за отстраняване на 

неизправностите и дефектите – 5 дни. Описана е стратегия за превантивно поддръжане, 

развита в 6 основни дейности. 

Посочени са методи за обследване, наблюдение и оценка състоянието на пътните 

съоръжения. Описани са методите за поддържане на пътната настилка. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на: 

2. Техническо предложение на „Пътстрой“  ООД    

2.1.Относно наличност на представените документи: 

В опаковката по отношение на Техническото предложение са приложени: Образец 

№ 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“, оформен съгласно изискванията на 

Възложителя; Декларация Образец № 4. Приложение 1: Спецификация на всички 

използвани материали. На магнитен носител е представен Образец № 3. 

 

2.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ на участника за съответствие с изискванията на Възложителя.   

 

В Образец № 3 е попълнен срок за валидност на офертата 90 (деветдесет) 

календарни дни, отговарящ на изискванията на Възложителя 

 

На стр. 7 е отразена целта на обществената поръчка, района, в който ще се 

реализират дейностите и резултатите, които ще допринесат за подобряването на 

жизнената и околната среда на район „Красно село“. 

В т. 8.1. „Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката“, 

участникът е посочил експертния работен екип – технически ръководител, координатор 

по безопасност и здраве, отговорник по контрола на качеството, специалист ПТО. 

Подробно са описани правомощията, отговорностите и ангажиментите на експертите. За 

специалистът ПТО е посочено единствено, че е подчинен на техническия 

ръководител. 

На стр. 12 е предоставена схема на взаимовръзката между персонала в строителния 

процес. На стр. 13 схематично е посочена взаимовръзката между участниците при 

изпълнение на поръчката. 

От стр. 14 до стр. 24 са описани отделните етапи на работа. Като начален етап се 

предвижда въвеждане на ВОД, съобразена с нормативните изисквания. Предвидено е 

сигнализацията да бъде реализирана непосредствено преди започване на СМР и да бъде 

премахната след приключването им. Предвижда се използването на пътна маркировка, 

различна по цвят от основната, преносими светофарни уредби, знаци, конуси, бариери, 

сигнални въжета и ленти, ограничителни табели и др. Не са представени схеми за 

прилагане на ВОД. 

Изброени са видовете работи, които са заложени в техническите спецификации: 

Земни работи, Бетонови работи, Други дейности, Пътни работи, Асфалтови работи, 

Организация и безопасност на движението. Като последен етап е посочено Приключване 

на СМР – премахване на ВОД, разчистване и почистване на площадката и подписване на 

приемно-предавателен протокол. 

Предоставено е описание на Изпълнение на строителството: Подготвителни работи 

– разчистване, организиране на временна строителна база, запознаване на техническото 
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ръководство с проектната документация, определяне местоположението на подземните 

комуникации, съвместно с експлоатационните дружества, осигуряване на необходимите 

ресурси, въвеждане на ВОД; Описание на видове СМР за изпълнение на поръчката –от 

стр. 25 до стр. 73 са изброени систематизирано всички предвидени за изпълнение СМР, 

след което е предоставено подробно описание на последователността на изпълнение и 

взаимозависимостта между видовете СМР. Част от дейностите са представени общо, 

без детайли и конкретика. 

От стр. 74 до стр. 84 в табличен вид са представени механизация и звена от 

квалифицирани работници, с които участникът разполага за всеки вид СМР. На стр. 85 е 

дадена таблица, в която се посочва състава и числеността на работните звена. 

На стр. 86 е посочен начинът за отчитане на извършените СМР. 

От стр. 86 до стр. 89 е предоставено подробно описание на Система за контрол на 

качеството. Предвидени са Предварителен контрол и Контрол по време на изпълнение. 

Предвиден е „Предварителен контрол“ и „Контрол по време на изпълнение“. При 

предварителния контрол са предвидени осем мерки за осигуряване на качеството. За 

контрола по време на изпълнение се изготвят Технически спецификации за всеки вид 

СМР. Всяка спецификация съдържа девет показателя. За осигуряване на качество по 

време на изпълнение са предвидени и отразени 15 дейности, които се осигуряват преди 

започване и по време на изпълнение на възложените СМР. Определени са отговорните 

експерти за спазване на тези дейности и за постигане на положителни резултати. От стр. 

89 до стр. 93 са отразени видове контрол, методи за контрол и мерки при установяване на 

нарушения, повреди и дефекти. 

От стр. 93 до стр. 97 е представена организация за „Осигуряване на ЗБУТ“. 

Отразени са 16 подробно описани дейности. Представена е „Кординация на дейностите на 

строителната площадка“, като е гарантирано спазване на седем изисквания и шестнадесет 

задължения, които поема за изпълнение строителят. Начертани са шест основни мерки за 

преодоляване на възможни рискове. 

На стр. 98 е предоставен списък с машините, които ще се използват за изпълнение 

на поръчката. Предвидени са действия за ежедневно разпределение на механизацията, 

съгласно възложената работа и предвидената технология на изпълнение. Предвидени са 

действия за реакция при отказ/аварии със строителни машини: Замяна на оборудване; 

Ремонт на оборудване. Посочени са 12 забрани при работа с пътно – строителни машини. 

В подточка „Предвидени мерки за опазване на околната среда“, участникът 

декларира, че следва специално разработена програма, основаваща се на  8 принципа. 

Програмата е свързана с опазване на: водите и водните обекти; почвата; земните недра; 

биологичното разнообразие; атмосферния въздух; управление на отпадъците (разгледани 

са различни видове); контрол на шума; контрол на вибрациите. Предвижда се часови 

режим на работа. Предвидени са конкретни мерки за опазване на околната среда, отразени 

в таблица. Предвиден е мониторинг. Участникът е отразил, че фирмата има разработена, 

внедрена и поддържана система за управление на околната среда. 

От стр. 111 до стр. 117 са представени мерки за Безопасност и здраве при 

извършване на СМР – ръчно или машинно. Отразени са изисквания за спазване при работа 

и задълженията на отговорните експерти. Посочено е, че се предвижда разполагането на 

противопожарно оборудване. 

В т 8.2. „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените дейности“ участникът е отразил, че гаранционните срокове са съгласно чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. и започват да текат от деня на съставяне на приемо 

– предавателен протокол за приемане на действително извършените СМР за всеки отделен 

обект. Разработена е „Организация за гаранционното поддържане на обекта“, като са 

отразени основанията, които ангажират изпълнителя за отговорности в рамките на 

гаранционния срок. 

На стр. 119 е разработен план за превантивен мониторинг – регулярни огледи на 
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място, водене на документация. Предвидена е  процедура по установяване и 

остойностяване на дефектите, състояща се от седем дейности. Ще има назначен екип. 

Участникът е посочил конкретен срок за реакция при подаден сигнал от 48 часа. 

Предвидени са 5 правила за отстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове.  

Описани са предвидените от участника  „Методи за наблюдение“. 

В подточка „8.2.2. Реакция при констатирани дефекти в рамките на 

гаранционния срок и/или други нередности, включително описание на процедури и 

срокове“ са посочени действията, които се предприемат: оглед съвместно с представител 

на Възложителя, анализ на причината за възникналия дефект, съставяне на констативен 

протокол, осигуряване на екип за отстраняване на дефекта и конкретни действия за 

отстраняване на дефекта. Предвижда се подмяна на материали, ако се наложи, като са 

предвидени мерки за гаранция за своевременна реакция при повреда на материали. 

В подточка „8.2.3. Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните 

срокове“ участникът предлага комуникация по няколко направления. Разписани са 

начинът на комуникация и взаимовръзката между участниците в строителния процес. 

Участникът е представил гаранция за своевременна реакция при повреда на материали 

От страница 127 до стр. 140 е представена таблица „Спецификация на всички 

използвани материали“ по вид, производител и технически характеристики. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на: 

3. Техническо предложение на „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД    

3.1.Относно наличност на представените документи: 

В опаковката по отношение на Техническото предложение са приложени: Образец 

№ 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“, оформен съгласно изискванията на 

Възложителя; Декларация Образец № 4. Приложение 1: Спецификация на всички 

използвани материали. На магнитен носител е представен Образец № 3. 

 

3.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ на участника за съответствие с изискванията на Възложителя.   

 

В Образец № 3 е попълнен срок за валидност на офертата 90 (деветдесет) 

календарни дни, отговарящ на изискванията на Възложителя 

 

На стр. 7 е отразена целта на обществената поръчка, района, в който ще се 

реализират дейностите и резултатите, които ще допринесат за подобряването на 

жизнената и околната среда на район „Красно село“. 

В т. 8.1. „Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката“, 

участникът е разработил предвижданията си за реализиране на изискванията за 

изпълнение на поръчката в пет подточки от 1) до 5). 

В подточка „1) Организация, технологии, методи и ресурси (човешки и 

технически)...“ на стр. 7 е представен „Ръководен екип за организация и изпълнение на 

поръчката“. Предвиден е състав на ръководния екип както следва: Технически 

ръководител; Експерт по специалност „Координатор по безопасност и здравословни 

условия на труд“; Отговорник за контрола на качеството; Специалист ПТО. Подробно са 

описани правомощията, отговорностите и ангажиментите на всеки един от експертите. 

На стр. 11 е представена „Схема – структура на „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД, а на 

стр. 12 е представена „Организационна схема – структура на човешките ресурси, свързани 

с изпълнение на поръчката“ 

Описание на отделните етапи: Като начален етап на работа се предвижда 

„Въвеждане на временна организация на движение“, съобразена с нормативните 

изисквания. Предвидено е сигнализацията да бъде реализирана непосредствено преди 

започване на СМР и да бъде премахната след приключването им. За преките изпълнители 
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е предвидено работно облекло с ярък цвят и отличителни знаци. Описани са и са 

визуализирани: пътна маркировка, пътни знаци, преносими светофари, конуси, бариери, 

въже с флагчета, временни огради. Временна организация на движение е разработена 

подробно от стр. 13 до стр. 21, като на последните три страници са представени примерни 

схеми за сигнализиране при различни случаи на изпълнение. 

От стр. 22 до стр. 28 са отразени етапите на изпълнение и видовете работи, които 

ще се изпълняват след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, а именно: 

Предварителни работи; Земни работи; Бетонови работи; Други дейности; Пътни работи; 

Асфалтови работи; Организация и безопасност на движението; Приключване на СМР. 

Отбелязано е, че срокът за всеки обикт приключва с подписването на приемо – 

предавателен протокол между възложителя и изпълнителя. 

В подготвителните работи участникът е предвидил следните дейности: 

организиране на временна строителна площадка; запознаване на техническия ръководител 

с документацията; определяне на необходимите ресурси на база на изготвен график за 

изпълнение; изготвяне на програми за ЗБУТ и опазване на околната среда; определяне на 

местоположението на подземните комуникации съвместно с експлоатационните 

дружества 

В подточка 8.1.2.“Описаните на предложени видове СМР, последователност на 

изпълнение и взаимозависимост между тях...“ от стр. 29 до стр. 34 са изброени всички 

видове СМР, съобразно изискванията на Техническите спецификации. 

От стр. 34 до стр. 76 подробно са описани предвидената технология и 

последователност на изпълнение на всички СМР, предмет на настоящата обществена 

поръчка. 

От стр. 77 до стр. 89 в табличен вид са представени механизация и звена от 

квалифицирани работници, с които фирмата – участник разполага за всеки вид СМР. 

На стр. 89 в табличен вид участникът е представил „Състав и численост на 

работните звена“, с които разполага, след което на стр. 90 е отразено „Отчитане на 

извършените СМР“. 

От стр. 90 до стр. 100 е разработена „Система за контрол на качеството“. 

Предвиден е „Предварителен контрол“ и „Контрол по време на изпълнение“. При 

предварителния контрол са предвидени осем мерки за осигуряване на качество, като са 

посочени конкретните лица, отговарящи за изпълнение на тези дейности. За контрола по 

време на изпълнение се изготвят Технически спецификации за всеки вид СМР. Всяка 

спецификация съдържа девет показателя. За осигуряване на качество по време на 

изпълнение са предвидени и отразени 15 дейности, които се осигуряват преди започване и 

по време на изпълнение на възложените СМР. Определени са отговорните експерти за 

спазване на тези дейности и за постигане на положителни резултати. От стр. 93 до стр. 97 

са отразени видове контрол, методи за контрол и мерки при установяване на нарушения, 

повреди и дефекти. На стр. 98 и стр. 99 са представени две схеми: „Схема – осъществяване 

на контрола за изпълнение на СМР“ и „Организация на контрола при приключили СМР 

във фирмата“. Посочените в схемите ред и последователност се отнасят за всички 

доставки и дейности. 

От стр. 100 до стр. 103 е представена организация за „Осигуряване на ЗБУТ“. 

Отразени са 17 подробно описани дейности и се предвижда да се разработят три плана, 

които да се съгласуват с Агенция „Гражданска защита“ и Служба „Пожарна и аварийна 

безопасност“. Представена е „Кординация на дейностите на строителната площадка“, като 

е гарантирано спазване на седем изисквания и шестнадесет задължения, които поема за 

изпълнение строителят. Начертани са шест основни мерки за преодоляване на възможни 

рискове. 

В подточка „8.4. Подробни списъци на механизацията, съоръженията и 

оборудването, които ще се използват, и на материалите, които ще се влагат при 

изпълнение на поръчката“, на стр. 104 е представен  списък на машините, предвидени за 
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използване. Предвидени са действия за ежедневно разпределение на механизацията, 

съгласно възложената работа и предвидената технология на изпълнение. Предвидени са 

действия за реакция при отказ/аварии със строителни машини: Замяна на оборудване; 

Ремонт на оборудване. В табличен вид е даден „Пример за конкретен план за ремонти“. 

Разписани са 12 забрани, които трябва да се спазват при работа с пътно – строителни 

машини. 

В подточка „8.5. Предвидени мерки за опазване на околната среда“, участникът 

декларира, че има разработена програма за опазване на околната среда, която се основава 

на осем принципа. Програмата е свързана с опазване на: водите и водните обекти; 

почвата; земните недра; биологичното разнообразие; атмосферния въздух; управление на 

отпадъците (разгледани са различни видове); контрол на шума и вибрациите. Предвижда 

се часови режим на работа. Предвидени са конкретни мерки за опазване на околната 

среда, отразени в таблица. Предвиден е модел на мониторинг. Учасникът е отразил, че 

фирмата има разработена, внедрена и поддържана система за управление на околната 

среда. 

В подточка „8.6. Мерки за БЗ при извършване на СМР“ от стр. 120 до стр. 127 са 

разработени мерки за БЗ при изпълнение на основните видове СМР и при работа с 

машини. Отразени са изисквания за спазване при работа и задълженията на отговорните 

експерти. Посочено е, че се предвижда разполагането на противопожарно оборудване. 

В т. 8.7. „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените дейности“ участникът е отразил, че гаранционните срокове са съгласно чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. и започват да текат от деня на съставяне на приемо 

– предавателен протокол за приемане на действително извършените СМР за всеки отделен 

обект. Разработена е „Организация за гаранционното поддържане на обекта“, като са 

отразени основанията, които ангажират изпълнителя за отговорности в рамките на 

гаранционния срок. 

В подточка „8.7.1. Превантивен мониторинг...“ участникът предвижда да води 

документация, отразяваща състоянието на обекта по време на гаранционния срок. 

Предвидена е  процедура по установяване и остойностяване на дефектите, състояща се от 

седем дейности. Ще има назначен екип. Участникът има начертани правила за 

отстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове. Отразени са пет правила. 

Предвидени са мерки за недопускане на бъдещи дефекти. Описани са предвидените от 

участника  „Методи за наблюдение“. 

В подточка „8.7.2. Реакция при констатирани дефекти в рамките на 

гаранционния срок и/или други нередности, включително описание на процедури и 

срокове“ е посочен срок за реакция след получаване на информация за дефект 48 часа и 

действията, които се предприемат: оглед съвместно с представител на Възложителя, 

анализ на причината за възникналия дефект, съставяне на констативен протокол, 

осигуряване на екип за отстраняване на дефекта и конкретни действия за отстраняване на 

дефекта. Предвижда се подмяна на материали, ако се наложи, като са предвидени мерки за 

гаранция за своевременна реакция при повреда на материали. 

В подточка „8.7.3. Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните 

срокове“ участникът предлага комуникация по няколко направления. Формите на 

комуникация са представени като Схема. На стр. 135 е представена Схема, от която са 

видни Формите за комуникация и взаимовръзката между участниците в строителния 

процес. 

От страница 138 до стр. 146 е представена таблица „Спецификация на всички 

използвани материали“ по вид, производител и технически характеристики. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на: 

4. Техническо предложение на „Актив Билдинг Инк“ ЕООД  

4.1.Относно наличност на представените документи:   
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В опаковката по отношение на Техническото предложение са приложени: Образец 

№ 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“, оформен съгласно изискванията на 

Възложителя; Декларация Образец № 4; Приложение 1: Спецификация на всички 

използвани материали. На магнитен носител е представен Образец № 3.   

 

4.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ на участника за съответствие с изискванията на Възложителя.   

 

В Образец № 3 е попълнен срок за валидност на офертата 90 (деветдесет) 

календарни дни, отговарящ на изискванията на Възложителя 

 

От стр. 6 до стр. 245 участникът е представил: 

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА“ както следва: 

І. Описание на поръчката – представено е описание, информация за район „Красно 

село“ и за състоянието на улиците, като са представени снимки на улици в ж.к. „Лагера“, 

ж.к. „Хиподрума“, ж.к. „Белите брези“, ж.к. „Красно село“, кв. „Борово“, ж.к. „Бъкстон“, 

кв. „Кривата река“. Представените снимки на ж.к. „Славия“ не са част от посочения 

жилищен комплекс, като първата снимка на ул. „Момкова баня“ е на територията 

на район „Овча купел“. 

Участникът е декларирал, че гарантира влагане на качествени материали; СМР се 

изпълняват съгласно технологичната последователност, като се спазват добрите 

строителни практики за България и Европа; дружеството разполага с необходимата 

механизация и оборудване, както и с квалифицирана работна ръка и специалисти. Записан 

е обхвата на дейностите. 

ІІ. Видове СМР, последователност на изпълнение, взаимовръзка и описание на 

технологията и процесите. Описание на технологиите и процесите – от стр. 16 до стр. 146 

последователно са описани дейности както следва: Разваляне – седем дейности; Земни 

работи – шест дейности; Почистване на канавки; Почистване на банкети от ниска 

растителност, подравняване и уплтняване; Почистване на регули и пътни настилки; 

Направа на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици – три дейности; Ремонт и 

направа на тротоар от бетонови плочи и паважни настилки – четири дейности; Направа на 

настилка от паркинг елементи; Отводняване на улични настилки – седем дейности; 

Повдигане на ел. шахта (единична, двойна, тройна); Производство и полагане на 

асфалтови смеси (производство, полагане – шест дейности); Направа на асфалтови кръпки 

– механизирано и ръчно, с и без изрязване – четири дейности; Обкантване с битумна 

паста; Почистване, продухване и заливане на фуги; Възстановяване носещата способност 

на пътната настилка по съществуващо положение – две дейности; Направа на изолиращ 

пласт от геотекстил; Монтаж на предпазна еластична ограда – две дейности; Ремонт на 

паважна настилка – три дейности; Монтаж на антипаркинг елементи, тръбнорешетъчен 

парапет и парапет на съоръжение – три дейности; Ремонт и направа на бетонови стъпала, 

доставка и полагане на бетон В25; Временна организация на движението по време на СМР 

- описани са общи условия, облекла, знаци, всичко онагледено със снимков материал и са 

представени схеми за ограничаване на движението по улиците при изпълнение на 

различни строителни дейности, свързани с предмета на поръчката.  

За всеки вид СМР са посочени начинът (технологията) на изпълнение, мерки за 

опазване на околната среда, мерки по ЗБУТ. В табличен вид са отразени: необходимата 

механизация, техническия контрол, минимален брой работници и максимална 

производителност. За работи, за които е необходимо изпитване на материалите в табличен 

вид са посочени видът и изискванията за материала, показателите за контрол на 

качеството преди влагането му и по време на изпълнение. Описани са методите за 

проверка, честота на изпитване и допустими отклонения. При производствата на 

материали и строителни смеси са посочени и общите изисквания към инсталациите. 
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ІІІ. Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на 

поръчката 

1.Обезпечаване с механизация - Описани са машини, транспортна и друга техника, и 

оборудване без да са посочени брой за всеки вид. Не става ясно точно с каква техника 

разполага участникът. Предоставено е подробно описание на организацията, 

мобилизацията и разпределението на ресурсите – поддръжка на механизацията в 

изправност, превантивно действие и план за действие при аварийна ситуация. Изследвано 

е преодоляването на аварии и повреди, а именно: проява, ефект, причини, план за 

действие, план за ремонти. На стр. 174 и 175 в табличен вид е представен пример за 

конкретен план за ремонт. Представен е план за действие по замяна и ремонт на 

унищожено или повредено оборудване. 

2.Обезпечаване с човешки ресурси; Отбелязано е, че управлението на човешките ресурси 

включва единадесет мерки и действия. На стр. 180 е представена Органограма – Схема, 

показваща взаимовръзка на възложител, изпълнител, експертен състав и работни звена.  

От стр. 180 до стр. 186 е представен ръководен екип за организация и изпълнение на 

поръчката. Предвиден е състав на ръководния екип както следва: Ръководител екип; 

Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Инженер координатор 

по безопасен труд; Директор механизацията; ПТО. Подробно са описани правомощията, 

отговорностите и ангажиментите на всеки един от експертите и комуникациятя между 

участниците в процеса. 

Дадени са звената по дейности и броят на звената от всяка дейност, но не е даден 

броят на работниците във всяко едно звено. 

3.Обезпечаване с материали; 2.1. Доставка на материали – Участникът е заявил, че „С цел 

осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички видове СМР, 

дружеството има разработена и внедрена Система за управление на качеството съгласно 

ISO 9001:2015“. Отразени са седем дейности, чрез които се гарантира постигане на 

качество на готовия строителен продукт. На стр 190 е представена Схема за контрол на 

материалите до влагането им в производството. Описан е начинът за организиране 

доставката на материали и оборудване, както и за контрол върху строителните материали, 

като са описани тринадесет дейности, които ще са необходими за осигуряване на 

качеството на строителните дейности. 

От стр. 192 до стр. 208 е представена таблица на основните материали за изпълнение на 

поръчката. 

ІV. Мерки за опазване на околната среда - участникът декларира, че притежава внедрена 

система за опазване на околната среда ISO 14001:2015“. Мерките, които се предприемат 

от фирмата, са свързани с опазване на атмосферния въздух; ограничаване на вредните 

газове и запрашаване; управление на строителните отпадъци; контрол на шум и вибрации; 

опазване на водите, почвата, растителния свят и ландшафта; опазване от излив на 

непречистени отпадъчни води. Предвиждат се мерки за предотвратяване. 

V. Осигуряване на безопасни условия на труд – разработени са от стр. 217 до стр. 227. 

Участникът декларира, че притежава внедрена система за здравословни и безопасни 

условия на труд – ОHSAS 18001:2007. Предприети са от участника основни мерки, 

правила на площадката, процедури при нещастни случаи/инциденти и аварии, защитна 

екипировка, мероприятия за подобряване на условията на работа, изисквания при 

изпълнение на СМР – за хора и техника, 

VІ. Дейности по вътрешно фирмен контрол – от стр. 228 до стр. 240 са представени: 

Схема за предварителен контрол на продукти, доставени в склада; Схема на входящ 

контрол на продукти на обекта; Блок схема за организация на контрола при изпълнение на 

СМР; Блок схема за организация на контрола при приключени на СМР. От стр. 241 до стр. 

245 подробно е разработена Структура за управление на качеството на поръчката: 

Управление на документите; на записите (доклади и документи); Планиране на СУК; 

Отговорности на ръководствто и ангажименти. 
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От стр. 1 до стр. 29 (267-295) участникът е представил: 

„ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И УСТОЙЧИВОСТ НА 

ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ“ както следва: 

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове се определят съобразно чл. 20, ал. 4 

от Наредба №2 /31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР. 

Описана е стратегия, която участникът ще използва за изпълнение на дейностите по 

договора: осигуряване на ресурси, ангажирани длъжностни лица. 

1.Превантивен  мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по 

предложение на изпълнителя – предвидена е честота на превантивен мониторинг 3 

месеца; 1.1. Област на приложение на текущия контрол; 1.2. Цели по качеството на 

текущия контрол; 1.3. Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

2.Реакция при констатиране дефекти или други нередности, включително описание на 

процедури и срокове: на стр. 8 (274) е посочен срок за реакция 24 часа. 

2.1.Реакция при констатирани дефекти и нередности в рамките на гаранционния срок; 

2.2.Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и 

съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. 

3.Технически капацитет, необходими ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване 

на ефективна и навременна поддръжка на обектите. 

4.Комуникация с възложителя през периода на гаранционния срок - представени са десет 

основни правила за комуникация. 

5.Оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и 

препоръки за преодоляването им – идентифицирани са опасности (рискове) и са 

предвидени мерки за предотвратяване и преодоляване. 

6.Контрол на изпълнението на предложените мерки: ВОД, временна сигнализация; 

Предварително съгласуване; Контрол на организационните мерки; Контрол на 

състоянието на техническото оборудване и транспортните средства; Нива на контрол.  

 

Комисията пристъпи към оценка по Качествени показатели (КП) съгласно 

Методиката за оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката“ на четиримата 

участника:  

 

1. „БГ Асфалт“ ООД 

 

Качествени показатели (КП)  

 

П1 – Показател „Предложение за организация на работа при изпълнение на 

поръчката“ – 15 точки 

Оценка 15 точки – Получават предложения, които отговарят на поставените с указанията 

условия, но за тях не е в сила поне едно или две от обстоятелства (твърдения) посочени 

като условие за получаване на максималния брой точки (25 точки).  

При разглеждане от комисията на „Предложение за организация на работа при изпълнение 

на поръчката“ са установени следните факти: 

В т. „Изпълнение на строително-монтажните работи“ е посочено, че „БГ 

АСФАЛТ“ ще започне СМР само след получаване на разрешение за строеж и ще 

изпълни всички СМР в съответствие с инвестиционния проект и издаденото РС. 

Съгласно Техническите спецификации „Предмет на настоящата поръчка е ремонт и 

поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения...“, което съгласно ЗУТ не 

изисква издаване на разрешение за строеж и изготвяне и одобряване на 

инвестиционен проект. 

Посочено е, че ще се изготви екзекутивна документация, която не е част от 
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извършването на текущ ремонт и поддръжка, съгласно изискванията на 

Техническите спецификации. 

Посочена е Организация и управление на дейностите по поддържането на 

републиканските пътища, което не е част от предмета на поръчката. Възложител 

на настоящата поръчка е СО район „Красно село“, а не посочената от участника 

АПИ. 

В част „Подготвителни работи“ е записано, че всичко ще се изпълнява съгласно 

инвестиционния проект, ще се състави протокол за откриване на строителна 

площадка, ще се изготви екзекутивна документация, ще се подпише Констативен 

акт 15 и обектът ще се приеме с подписване на Протокол обр. 16 от ДПК. Всички 

посочени действия не съответстват на предмета на поръчката и Техническите 

спецификации. 

 

Не са в сила две от обстоятелствата, посочени като условия за получаване на максимален 

брой точки, а именно: 

1. С описанието е демонстрирано познаване и съобразяване с конкретните и специфични 

особености на територията, където са разположени предстоящите за изпълнение участъци, 

които предстои да се изпълняват. Предвидените организация, технологии, методи и 

ресурси (човешки и технически) са съобразени със спецификата и условията на 

изпълнението и доказват постигането на висок качествен ефект за всяка дейност и вид 

работа. 

2. Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията условия и съдържа 

преимущества пред останалите предложения за изпълнение на поръчката. 

Участникът е изпълнил условията за оценка 15 точки. 

Оценка по показател П1 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „БГ Асфалт“ ООД като цяло по изпълнение на дейностите по 

организация и реализиране на предмета на обществената поръчка са обективно 

основание предложението на участника да бъде оценено с 15 точки по показател П1 - 

„Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката“. 

 

П2 – Показател „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  

на изпълнените дейности“ – 25 точки 

Оценка 25 точки получават предложения, при които: 

Представения План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените дейности съдържа подробна и изчерпателна концепция за дейностите, които 

ще бъдат изпълнени.  

Участникът е разписал детайлно мерките и ресурсите, които ще използва за постигане на 

предвидените крайни резултати. 

Налице е конкретика и логическа връзка между отделните части на изложението. 

Оценка по показател П2 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „БГ Асфалт“ ООД като цяло по изпълнение на дейностите по осигуряване 

на поддръжка на изпълнените дейности през гаранционния срок са обективно 

основание предложението на участника да бъде оценено с 25 точки по показател П2 - 

„План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  на изпълнените 

дейности“. 

 

КП = П1 + П2 = 15 + 25         Оценка по КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 40 ТОЧКИ 
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2. „Пътстрой“ ООД 

 

Качествени показатели (КП)  

 

П1 – Показател „Предложение за организация на работа при изпълнение на 

поръчката“ – 5 точки 

Оценка 5 точки – Получават предложения, които отговарят на поставените с указанията 

условия, но за тях не са в сила повече от две от обстоятелства (твърдения) посочени като 

условие за получаване на максималния брой точки (25 точки).  

При разглеждане от комисията на „Предложение за организация на работа при изпълнение 

на поръчката“ са установени следните факти: 

При описание на правомощията, отговорностите и ангажиментите на експертния 

екип, липсва конкретно описание и детайлност за специалист ПТО. 

Не са представени примерни схеми за въвеждане на временна организация на 

движението. 

При описанието на част от предвидените за изпълнение СМР липсва детайлност. 

Не са в сила три от обстоятелствата, посочени като условия за получаване на максимален 

брой точки, а именно: 

1. С описанието е демонстрирано познаване и съобразяване с конкретните и специфични 

особености на територията, където са разположени предстоящите за изпълнение участъци, 

които предстои да се изпълняват. Предвидените организация, технологии, методи и 

ресурси (човешки и технически) са съобразени със спецификата и условията на 

изпълнението и доказват постигането на висок качествен ефект за всяка дейност и вид 

работа.  

2. Описаните в Техническото предложение видове СМР, последователността на 

изпълнение и взаимозависимостта им, броят на звената и работниците в тях за всяка 

дейност и технологичното време за изчакване между отделните видове СМР са ясно 

декларирани и отговарят на нормативните изисквания. 

3. Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията условия и съдържа 

преимущества пред останалите предложения за изпълнение на поръчката.  

Участникът е изпълнил условията за оценка 5 точки. 

Оценка по показател П1 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „Пътстрой“ ООД като цяло по изпълнение на дейностите по организация 

и реализиране на предмета на обществената поръчка са обективно основание 

предложението на участника да бъде оценено с 5 точки по показател П1 - 

„Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката“. 

 

П2 – Показател „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  

на изпълнените дейности“ – 25 точки 

Оценка 25 точки получават предложения, при които: 

Представения План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените дейности съдържа подробна и изчерпателна концепция за дейностите, които 

ще бъдат изпълнени.  

Участникът е разписал детайлно мерките и ресурсите, които ще използва за постигане на 

предвидените крайни резултати. 

Налице е конкретика и логическа връзка между отделните части на изложението. 

Оценка по показател П2 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „Пътстрой“ ООД като цяло по изпълнение на дейностите по осигуряване 

на поддръжка на изпълнените дейности през гаранционния срок са обективно 

основание предложението на участника да бъде оценено с 25 точки по показател П2 - 
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„План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  на изпълнените 

дейности“. 

 

КП = П1 + П2 = 5 + 25         Оценка по КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 30 ТОЧКИ 

 

 

3. „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД 

 

Качествени показатели (КП)  

 

П1 – Показател „Предложение за организация на работа при изпълнение на 

поръчката“ – 15 точки 

Оценка 15 точки – Получават предложения, които отговарят на поставените с указанията 

условия, но за тях не е в сила поне едно или две от обстоятелства (твърдения) посочени 

като условие за получаване на максималния брой точки (25 точки).  

При разглеждане от комисията на „Предложение за организация на работа при изпълнение 

на поръчката“ не бяха установени преимущества на участника, спрямо другите участници. 

Не е в сила едно от обстоятелствата, посочени като условия за получаване на максимален 

брой точки, а именно: 

1. Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията условия и съдържа 

преимущества пред останалите предложения за изпълнение на поръчката. 

Участникът е изпълнил условията за оценка 15 точки. 

Оценка по показател П1 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД като цяло по изпълнение на дейностите по 

организация и реализиране на предмета на обществената поръчка са обективно 

основание предложението на участника да бъде оценено с 15 точки по показател П1 - 

„Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката“. 

 

П2 – Показател „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  

на изпълнените дейности“ – 25 точки 

Оценка 25 точки получават предложения, при които: 

Представения План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените дейности съдържа подробна и изчерпателна концепция за дейностите, които 

ще бъдат изпълнени.  

Участникът е разписал детайлно мерките и ресурсите, които ще използва за постигане на 

предвидените крайни резултати. 

Налице е конкретика и логическа връзка между отделните части на изложението. 

Оценка по показател П2 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД като цяло по изпълнение на дейностите по 

осигуряване на поддръжка на изпълнените дейности през гаранционния срок са 

обективно основание предложението на участника да бъде оценено с 25 точки по 

показател П2 - „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  на 

изпълнените дейности“. 

 

КП = П1 + П2 = 15 + 25         Оценка по КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 40 ТОЧКИ 

 

4. „Актив Билдинг Инк“ ЕООД 

 

Качествени показатели (КП)  
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П1 – Показател „Предложение за организация на работа при изпълнение на 

поръчката“ – 5 точки 

Оценка 5 точки – Получават предложения, които отговарят на поставените с указанията 

условия, но за тях не са в сила повече от две от обстоятелства (твърдения) посочени като 

условие за получаване на максималния брой точки (25 точки).  

При разглеждане от комисията на „Предложение за организация на работа при изпълнение 

на поръчката“ са установени следните факти: 

Представените снимки на ж.к. „Славия“ не са част от въпросния жилищен 

комплекс, като снимката на ул. „Момкова баня“ е на територията на район „Овча 

купел“. 

При представяне от участника на обезпечаване с механизация теоретично са 

описани машини, транспортна и друга техника, и оборудване без да са посочени брой 

за всеки вид. Не става ясно точно с каква техника разполага участникът. 

Представена е Схема, показваща взаимовръзка на възложител, изпълнител, 

експертен състав и работни звена. Дадени са звената по дейности и броят на 

звената от всяка дейност, но не е даден броят на работниците във всяко едно звено. 

Не са в сила три от обстоятелствата, посочени като условия за получаване на максимален 

брой точки, а именно: 

1. С описанието е демонстрирано познаване и съобразяване с конкретните и специфични 

особености на територията, където са разположени предстоящите за изпълнение 

участъци, които предстои да се изпълняват. Предвидените организация, технологии, 

методи и ресурси (човешки и технически) са съобразени със спецификата и условията на 

изпълнението и доказват постигането на висок качествен ефект за всяка дейност и вид 

работа.  

2. Описаните в Техническото предложение видове СМР, последователността на 

изпълнение и взаимозависимостта им, броят на звената и работниците в тях за всяка 

дейност и технологичното време за изчакване между отделните видове СМР са ясно 

декларирани и отговарят на нормативните изисквания. 

3. Предложението допълва или превъзхожда поставените с указанията условия и съдържа 

преимущества пред останалите предложения за изпълнение на поръчката.  

Участникът е изпълнил условията за оценка 5 точки. 

 

Оценка по показател П1 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „Актив Билдинг Инк“ ЕООД като цяло по изпълнение на дейностите по 

организация и реализиране на предмета на обществената поръчка са обективно 

основание предложението на участника да бъде оценено с 15 точки по показател П1 - 

„Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката“. 

 

П2 – Показател „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  

на изпълнените дейности“ – 25 точки 

Оценка 25 точки получават предложения, при които: 

Представения План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнените дейности съдържа подробна и изчерпателна концепция за дейностите, които 

ще бъдат изпълнени.  

Участникът е разписал детайлно мерките и ресурсите, които ще използва за постигане на 

предвидените крайни резултати. 

Налице е конкретика и логическа връзка между отделните части на изложението. 

Оценка по показател П2 

Установените факти и констатации (описани по-горе) за предложението на 

участника „Актив Билдинг Инк“ ЕООД като цяло по изпълнение на дейностите по 

осигуряване на поддръжка на изпълнените дейности през гаранционния срок са 
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обективно основание предложението на участника да бъде оценено с 25 точки по 

показател П2 - „План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост  на 

изпълнените дейности“. 

 

КП = П1 + П2 = 5 + 25    Оценка по КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 30 ТОЧКИ 

 

На 15.09.2020 г. комисията приключи работа и състави настоящия протокол. 

 

 Протоколът съдържа 17 /седемнадесет/ страници и отразява действията и 

констатациите на комисията по отношение на представените от участниците документи за 

съответствието им с поставените от Възложителя изисквания към критерия за подбор и 

оценка на Техническите предложения.   
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