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ПРОТОКОЛ № 2 

 

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

 

„Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –

Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – 

стара номерация на пътя 

 

Днес 17.11.2014 година от 11:00 часа в заседателна зала  на Общинска администрация – Якимово,  

адрес – обл.Монтана , с.Якимово, ул.”Европа” № 8 се проведе заседание на Комисия назначена със 

Заповед № 136/06.11.2014 година на Кмета на Община Якимово за провеждане на открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка с предмет – „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, 

Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или 

Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя 

Комисията е в състав  

Председател : Константин Василев Владов – Заместник кмет. 

Членове  :  

1. Теменужка Стоянова Минева- Външен експерт – Инженер транспортно строителство - / 

ВЕ 3475 17.12.2013 г./; 

2. Сема Бутрева- външен експерт – Юрист; 

3. Петър Първанов- външен експерт –Юрист; 

4. Инж.Иван Пасков- Директор на дирекция „СИР и ТСУ”; 

 

В съответствие с разпоредбите на чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП и в определения от Комисията в 

Протокол № 1 / 06.11.2014 година срок от 5 /Пет/ работни дни от датата на получаване на протокола, 

Допълнение към Плик № 1 „Документи за подбор„, съдържащ допълнително изисканите от 

Комисията документи, са представили следните участници :  

 

1. „Джи Пи Груп”ООД; 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.10 от ЗОП Комисията премина към проверка на 

съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително представените , с 

изискванията за подбор на Възложителя. 

 

1. Комисията извърши проверка на представените от „Джи Пи Груп” ООД, в Плик                            

„ Допълнение към Плик  № 1 „Документи за подбор” 

1.1. Допълнително представени от участника документи (изискани с Протокол № 1 / 

06.11.2014 година) : 

1.1.1.Декларация в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на договора 

застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

1.1.2. Заверено копие на застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност 

на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

1.2. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„ /включително и допълнително представените/ с изискванията за подбор на , поставени 

от Възложителя: 

1.2.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

1.2.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7. и 

6.1.1.16. от Указанията за участие :  
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-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

1.2.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на дружеството, съгласно т. 6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

1.2.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

1.2.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал; 

Представено е заверено от участника копие на валидна  застрахователна полица “Застраховка 

за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 

от ЗУТ. 

Представена е декларация в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на 

договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за участие 

в настоящата обществена поръчка 

1.2.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

          1.2.3.1. Представени са заверени от участника копия на счетоводен баланс и отчет за 

приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., буква”а” от Указанията за участие. 

1.2.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

1.2.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката 

- Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – 

заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от 

Указанията за участие. 

1.2.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

1.2.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

1.2.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец  № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

1.2.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 
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1.2.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от „Джи Пи Груп”ООД   документи в Плик  № 1 „Документи за 

подбор” и Допълнението към него , съответстват на изискванията за подбор на възложителя , 

съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка. 

2. Комисията извърши проверка на представените от Сдружение”Якимово Пътища 2014”  в 

Плик  № 1 „Документи за подбор” 

2.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„ с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

2.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

2.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7., 

6.1.1.9. и 6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

- Декларации от членовете на обединението/ консорциума –  Образец № 14; 

2.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на членовете на обединението , както и споразумение за създаване на обединението, съгласно т. 

6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

2.1.1.4. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

2.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания 

на Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал от името 

на обединението и от членовете на обединението; 

Представени са заверени от участника копия на валидни  застрахователни полици 

“Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ , които отговорят на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от 

указанията за участие  настоящата обществена поръчка. Застраховките са придружени от  

декларации в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на договора 

застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

2.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 
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        2.1.3.1. Представени са заверени от членовете на обединението  Представени са заверени от 

участника копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., 

буква”а” от Указанията за участие. 

2.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

2.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката- 

Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – заверени 

копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от Указанията 

за участие. 

2.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

2.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

2.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

2.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

2.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от Сдружение„Якимово Пътища 2014”  документи в Плик  № 1 

„Документи за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно 

Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

3. Комисията извърши проверка на представените от Сдружение”Инфра Якимово 2014”  в 

Плик  № 1 „Документи за подбор” 

3.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„ с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

3.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

3.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7., 

6.1.1.9. и 6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

- Декларации от членовете на обединението/ консорциума –  Образец № 14; 
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3.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на членовете на обединението , както и споразумение за създаване на обединението, съгласно т. 

6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

3.1.1.4. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

3.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания 

на Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал от името 

на обединението и от членовете на обединението; 

Представени са заверени от участника копия на валидни  застрахователни полици 

“Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ , които отговорят на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от 

указанията за участие  настоящата обществена поръчка. Застраховките са придружени от  

декларации в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на договора 

застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

3.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

        3.1.3.1. Представени са заверени от членовете на обединението  Представени са заверени от 

участника копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., 

буква”а” от Указанията за участие. 

3.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

3.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката- 

Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – заверени 

копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от Указанията 

за участие. 

3.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

3.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

3.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

3.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

3.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 
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Заключение – Представените от Сдружение„Инфра Якимово 2014”  документи в Плик  № 1 

„Документи за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно 

Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

4. Комисията извърши проверка на представените от „Пътинженеринг-М”АД, в Плик                            

№ 1 „Документи за подбор” 

4.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

4.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

4.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7. и 

6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

4.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на дружеството, съгласно т. 6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

4.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

4.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал; 

Представена е заверена от участника копие на валидна  застрахователна полица “Застраховка 

за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 

от ЗУТ , която отговоря на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от указанията за участие  

настоящата обществена поръчка. Застраховката е придружена от  декларация в свободен текст, че в 

случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще 

бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора , в съответствие с изискванията  на 

Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за участие в настоящата обществена поръчка. 

4.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

          4.1.3.1. Представени са заверени от участника копия на счетоводен баланс и отчет за 

приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., буква”а” от Указанията за участие. 

4.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

4.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката 

- Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – 

заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от 

Указанията за участие. 
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4.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

4.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

4.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

4.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

4.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от „Пътинженеринг-М”АД   документи в Плик  № 1 „Документи 

за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за 

участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

5. Комисията извърши проверка на представените от „БАРС”АД, в Плик № 1 „Документи за 

подбор” 

5.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

5.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

5.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7. и 

6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

5.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на дружеството, съгласно т. 6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

5.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

5.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал; 

Представена е заверена от участника копие на валидна  застрахователна полица “Застраховка 

за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 
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от ЗУТ , която отговоря на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от указанията за участие  

настоящата обществена поръчка. Застраховката е придружена от  декларация в свободен текст, че в 

случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще 

бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора , в съответствие с изискванията  на 

Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за участие в настоящата обществена поръчка. 

5.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

          5.1.3.1. Представени са заверени от участника копия на счетоводен баланс и отчет за 

приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., буква”а” от Указанията за участие. 

5.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

5.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката- 

Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – заверени 

копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от Указанията 

за участие. 

5.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

5.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

5.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец  № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

5.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

5.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от „БАРС”АД   документи в Плик  № 1 „Документи за подбор” 

съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за участие в 

настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

6. Комисията извърши проверка на представените от Обединение „ Якимово”  в Плик  № 1 

„Документи за подбор” 

6.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„ с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

6.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

6.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7., 

6.1.1.9. и 6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  



 9 

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

- Декларации от членовете на обединението/ консорциума –  Образец № 14; 

6.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на членовете на обединението , както и споразумение за създаване на обединението, съгласно т. 

6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

6.1.1.4. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

6.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания 

на Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал от името 

на обединението и от членовете на обединението; 

Представени са заверени от участника копия на валидни  застрахователни полици 

“Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ , които отговорят на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от 

указанията за участие  настоящата обществена поръчка. Застраховките са придружени от  

декларации в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на договора 

застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

6.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

        6.1.3.1. Представени са заверени от членовете на обединението  Представени са заверени от 

участника копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., 

буква”а” от Указанията за участие. 

6.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

6.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката 

- Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – 

заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от 

Указанията за участие. 

6.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

6.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

6.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

6.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 
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6.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от Обединение”Якимово”  документи в Плик  № 1 „Документи за 

подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за 

участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

7. Комисията извърши проверка на представените от ДЗЗД„Комощица инфра 2014” в Плик     

№ 1 „Документи за подбор” 

7.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„ с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

7.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

7.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7., 

6.1.1.9. и 6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

- Декларации от членовете на обединението/ консорциума –  Образец № 14; 

7.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на членовете на обединението , както и споразумение за създаване на обединението, съгласно т. 

6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

7.1.1.4. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

7.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания 

на Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал от името 

на обединението и от членовете на обединението; 

Представени са заверени от участника копия на валидни  застрахователни полици 

“Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ , които отговорят на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от 

указанията за участие  настоящата обществена поръчка. Застраховките са придружени от  

декларации в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на договора 

застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

7.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 
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        7.1.3.1. Представени са заверени от членовете на обединението  Представени са заверени от 

участника копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., 

буква”а” от Указанията за участие. 

7.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

7.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката 

- Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – 

заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от 

Указанията за участие. 

7.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

7.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

7.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

7.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

7.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от ДЗЗД”Комощица инфра 2014” документи в Плик  № 1 

„Документи за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно 

Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

8. Комисията извърши проверка на представените от ДЗЗД”Пътища Якимово” в Плик  № 1 

„Документи за подбор” 

8.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„ с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

8.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

8.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7., 

6.1.1.9. и 6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

- Декларации от членовете на обединението/ консорциума –  Образец № 14; 
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8.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на членовете на обединението , както и споразумение за създаване на обединението, съгласно т. 

6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

8.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

8.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания 

на Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал от името 

на обединението и от членовете на обединението; 

Представени са заверени от участника копия на валидни  застрахователни полици 

“Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ , които отговорят на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от 

указанията за участие  настоящата обществена поръчка. Застраховките са придружени от  

декларации в свободен текст, че в случай, че преди или по време на действие на договора 

застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на 

договора , в съответствие с изискванията  на Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за 

участие в настоящата обществена поръчка. 

8.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

        8.1.3.1. Представени са заверени от членовете на обединението  Представени са заверени от 

участника копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., 

буква”а” от Указанията за участие. 

8.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

8.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката 

- Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – 

заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от 

Указанията за участие. 

8.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

8.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

8.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

8.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

8.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 
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Заключение – Представените от ДЗЗД”Пътища Якимово” документи в Плик  № 1 „Документи 

за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за 

участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

9. Комисията извърши проверка на представените от СД„Гарант -90-Цонев и сие”, в Плик                            

№ 1 „Документи за подбор” 

9.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

9.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

9.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7. и 

6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

9.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на дружеството, съгласно т. 6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

9.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, 

което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от Указанията за 

участие. 

9.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал; 

Представена е заверена от участника копие на валидна  застрахователна полица “Застраховка 

за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 

от ЗУТ , която отговоря на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от указанията за участие  

настоящата обществена поръчка. Застраховката е придружена от  декларация в свободен текст, че в 

случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще 

бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора , в съответствие с изискванията  на 

Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за участие в настоящата обществена поръчка. 

9.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

          9.1.3.1. Представени са заверени от участника копия на счетоводен баланс и отчет за 

приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., буква”а” от Указанията за участие. 

9.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

9.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано 

от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката 

- Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени документи – 

заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , буква „а” от 

Указанията за участие. 
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9.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

9.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), декларации 

за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на личните данни 

(Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за участие.  

9.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

9.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

9.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 9001:2008 

за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката 

(строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от указанията за 

участие . 

Заключение – Представените от СД„Гарант-90-Цонев и сие”   документи в Плик  № 1 

„Документи за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно 

Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

10. Комисията извърши проверка на представените от „Мегаинвест Холд” ЕООД , в Плик                            

№ 1 „Документи за подбор” 

10.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи 

за подбор„с изискванията за подбор , поставени от Възложителя: 

10.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по 

т.6.1.1 от Указанията за участие в настоящия открита процедура  

10.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите 

документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6., 6.1.1.7. и 

6.1.1.16. от Указанията за участие :  

-   Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

- Административни сведения  - Образец № 2; 

- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация –

Образец № 3; 

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата –Образец № 4  

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №17; 

- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Образец № 15; 

-     Декларация за средносписъчния състав на персонала за последните три години-Образец           

№ 16; 

- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители –Образец № 12; 

10.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи 

на дружеството, съгласно т. 6.1.1, подточка 6.1.1.8. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

10.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова 

гаранция, което отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.11. от 

Указанията за участие. 

10.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  

Участникът е представил  декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец № 5 – оригинал; 

Представена е заверена от участника копие на валидна  застрахователна полица “Застраховка 

за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 
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от ЗУТ , която отговоря на изискванията на възложителя посочени в т.2.2. от указанията за участие  

настоящата обществена поръчка. Застраховката е придружена от  декларация в свободен текст, че в 

случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще 

бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора , в съответствие с изискванията  на 

Възложителя, посочени в т.2.2. от указанията за участие в настоящата обществена поръчка. 

10.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите 

изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3. от Указанията за участие в настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

          10.1.3.1. Представени са заверени от участника копия на счетоводен баланс и отчет за 

приходите и разходите, съгласно подточка 2.3.2., буква”а” от Указанията за участие. 

10.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на 

Възложителя, съгласно т.2.4 от Указанията за участие в настоящата открита процедура  за 

възлагане на обществена поръчка. 

10.1.4.1. Представен е Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, 

считано от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на 

поръчката - Образец № 6, придружен със заверени от участника копия на доказателствени 

документи – заверени копия от референции за добро изпълнение и др., съгласно подточка 2.4.2. , 

буква „а” от Указанията за участие. 

10.1.4.2. Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва  в изпълнението на 

поръчката - (Образец № 7)- оригинал , съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от 

Указанията за участие.  

10.1.4.3. Представени са оригинали на Автобиографии на експертите (Образец № 8), 

декларации за наличност и ангажираност (Образец № 9)  и декларации по Закона за защита на 

личните данни (Образец № 10), съгласно изискванията на подточка 2.4.2., буква”б” от Указанията за 

участие.  

10.1.4.4. Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с 

което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, 

доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване, придружена с доказателства , че 

същата техника е собственост на участника и/или че ще бъде на разположение на същия по време на 

изпълнение на договора – оригинал , съгласно подточка 2.4.2. , буква”в” от указанията за участие. 

10.1.4.5. Представено е заверено копие на регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, 

трета категория и талон към него, съгласно подточка 2.4.2., буква "г" от указанията за участие. 

10.1.4.6. Представени са заверени от участника копия на следните сертификати : - ISO 

9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на 

поръчката (строителство) и  ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с 

обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) , съгласно 2.4.2. , буква”д” от 

указанията за участие . 

Заключение – Представените от „Мегаинвест Холд” ЕООД  документи в Плик  № 1 

„Документи за подбор” съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно 

Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

След като разгледа и провери съответствието на документите в Плик № 1 , включително и 

допълнително представените , с изискванията за подбор на Възложителя Комисията единодушно взе 

следните решения :  

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. На основание чл.68 , ал.10 от ЗОП Комисията допуска до разглеждане на документите в 

Плик № 2  на следните участници :  

 

1. „Джи Пи Груп” ООД 

2. ДЗЗД„Якимово Пътища 2014”; 

3. Сдружение „ Инфра Якимово 2014”; 
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4.”БАРС”АД 

5. „Пътинженеринг-М”АД; 

6. Обединение„Якимово” ; 

7.ДЗЗД”Комощица инфра 2014”; 

8. ДЗЗД”Пътища Якимово”; 

9.СД”Гарант-90-Цонев и сие”; 

10.”Мегаинвест Холд” ЕООД. 

 

Комисията продължи в същия състав работа на 04.12.2014 г. от 11:00 часа. 

Комисията премина към разглеждане на документите , съдържащи се в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници. 

Кратко описание на техническите предложения на допуснатите участници.  

1.”Джи Пи Груп” ООД 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 79/Седемдесет и девет/ 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

Етапи за изпълнение на поръчката  

Етап 1 – Откриване на строителната площадка  

- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора- Тук 

участникът е посочил като едно от своите задължения „Представяне на Гаранция за авансово 

плащане, съгласно изискванията на договора” , като такова задължение не се съдържа в 

договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка и не е част от изискванията на 

възложителя. 

- Среща с представители на КАТ и РСПАБ за уточняване на техните изисквания , начина на 

постоянна комуникация и начина на комуникация при извънредна ситуация. 

- Изготвяне на графици и схеми на ВОД за първите участъци и представяне на консултанта и 

съгласуването им с компетентни органи. 

Етап 2 – Изпълнение на временно строителство  

Етап 3 – Строително-монтажни работи  

Етап 4- Подготовка на строежа за приемане и подписване на констативен акт образец 

15” 

Тук участникът е записал , че в 7-дневен срок от съставянето на Акт Образец № 15 и 

Протокол –Образец № 16 ще представи на консултанта изготвения от нас Сертификат за 

приключилите СМР /Сертификат за съществено завършване/.Също така е посочил , че ако 

възложителят след установяване на Сертификата за съществено завършване пропусне да 

подаде или забави искането до ДНСК в срока посочен в ал.2 от този член , срокът по този 

договор спира да тече до издаването на Протокол Образец № 16.Въз основа  на протокол 

Обр.16 Възложителят отправя покана до изпълнителя и консултанта за подписване на 

сертификат за окончателно завършване на работите , с който е удостоверява , че 

предвидените по договора работи са изпълнени , в т.ч. предписаните , ако има такива с с 

Протокол Образец № 15. 

Съгласно проекта за договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка нито едно от 

горепосочените не е включено в същия , срокът на договора започва да тече, след съставяне на 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво и прекратява действието си с издаване на Акт № 15, като 

началният срок за изпълнение на договора  

По нататък в своето изложение участникът е представил описание на видовете СМР , които 

ще изпълнява , както и методите и технологията за изпълнението им. 

Участникът е представил последователност на изпълнение на СМР и продължителност на 

всяко едно от СМР в календарни дни , но не е посочена човешки и технически ресурс за изпълнение 

на всяко едно от СМР.  

Изброени е механизацията за целия обект , която ще бъде използвана. 

Участникът предвижда следните Екипи –  

Екип 1- за изпълнение на земни работи 

Екип 2 – за изпълнение на асфалтови и пътни работи  



 17 

Екип 3- за изграждане на конструкции 

Екип 4 – за изпълнение на ел.работи. 

Участникът в детайли е описал отговорностите и пълномощията на ключовия персонал , както 

и организационните връзки и взаимоотношения. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

2.ДЗЗД” ЯкимовоПътища 2014” 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 79/Седемдесет и девет/ 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

Етапи на изпълнение  

Етап 1 –Подготвителен етап и временна организация на движение  

- Предаване на строителната площадка с Акт Образец № 2а ; 

- Мобилизация на ресурсите; 

- Въвеждане на временна организация за движение; 

- Поддържане на временна сигнализация; 

- Геодезически работи за проверка на реперите и опорния полигон; 

- Оглед на участъка; 

Етап 2  обхваща почистването на храсти и дървета , реконструкция на ел линията, нивелетното 

фрезоване , предварителните ремонти, земните работи за отстраняване на хумусния пласт по 

банкетите, оформянето на отводнителните окопи и изграждането на отводнителните съоръжения. 

Етап 3 обхваща работите по полагането на асфалтовите пластове , втория пласт на банкетите, 

доставката и монтаж на предпазната ограда, маркировката , монтажа и укрепването на пътните 

знаци.  

Етап 4 обхваща административните дейности по подготовка на документацията за предаване 

на обекта и самото предаване с Акт обр.15. 

Описание на видовете СМР и последователност  на изпълнение  

1. Разваляне на съществуващи настилки; 

2. Почистване на сервитута и технология; 

3. Изкопни работи  

4. Пътни работи  

5. Отводнителни съоръжения 

6. Битумен разлив  

7. Асфалтови работи 

8. Стоманена предпазна ограда 

9. Нивелетно фрезоване  

10. Разваляне на асфалтова и направа на кръпки 

11. Вертикална сигнализация и маркировка 

12. Запълване на пукнатини 

За всяко едно от горепосочените СМР участникът е представил детайлно описание на 

действията , технологията , методите за изпълнение , както и материалите , които ще използва. 

Организация и подход на изпълнение  

Участникът предвижда два основни метода за изпълнение – последователния и паралелния 

метод за изпълнение. 

Организацията на работа за изпълнение на поръчката е създадена на база на приетите методи 

на работа , което включва :  

1.Определяне на технологичната последователност на работите; 

2.Определяне на необходимата механизация , като водещи машини за изпълнение на работите; 

3.Определяне на продължителността на работите при оптимално използване на 

възможностите на строителната механизация. 

4.Определяне на необходимия брой работници и брой работни звена за изпълнение на 

работите. 

5.Необходимите материали за изпълнение на работите. 

Участникът е посочил и описал отговорностите и пълномощията на ръководния персонал. 

При реализирането на обекта е предвидил да използва следните екипи :  
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1.Екипи за земни работи; 

2.Екипи за фрезоване; 

3.Екипи за ремонт на настилката и асфалтовите работи; 

4.Екипи за ремонт  и изграждане на водостоци и отводнителни канавки; 

5.Екипи за монтаж на предпазна ограда; 

6.Екипи за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. 

Участникът не е посочил в техническото си предложение човешкия ресурс , който ще 

участва в горе изброените екипи , както и техническата им обезпеченост с механизация. 

Участникът най-общо е посочил , че ще използва по време на изпълнение на поръчката 

14 машинисти и специалисти и 13 работника и е изброил техниката , която ще използва по 

време на изпълнението на договора. 

Представен е строителен генерален план на работната площадка , както и мероприятията , 

които ще бъдат изпълнени по време на изпълнението му. Представена е и схема за временна база. 

Представено е описание на координация на дейностите , взаимодействие с различните 

участници в процеса. 

Участникът е представил мерки за опазване на околната среда и дейностите по изхвърляне на 

образуваните отпадъци. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

3.Сдружение „Инфра Якимово 2014” 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

Етапи  

Етап 1 – Предварителни локални ремонти; 

Етап 2- Технологично фрезоване на настилката; 

Етап 3- Отводнителни окопи; 

Етап 4- Водостоци; 

Етап 5 – Асфалтови работи; 

Етап 6- Стабилизиране на банкети; 

Етап 7- Сигнализация и маркировка; 

Етап 8-Почистване на храсти и дървета, реконструкция на ел.линия 20 kV 

Участникът е направил кратка характеристика на обекта и на строителната площадка. 

По-нататък в своето изложение детайлно е описал технологията и методите за изпълнение на 

строителството и отделните видове СМР.  

Методика за организация на изпълнение  

Предварителни работи на строителната площадка  

Преди започване на строителството ще бъдат изпълнени някои подготвителни и 

предварителни видове работи на строителната площадката , които ще се съгласуват с представител 

на възложителя .Началната дата на започване на строителството ще се счита датата на подписване 

на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка. 

Подготвителни работи  

- Проверка на реперите и котите; 

- Преглед на механизацията и оборудването; 

- Избор и доставка на материалите; 

- Одобрение на рецепти за бетон, бетонови разтвори и др. 

- Организиране на депата за складиране на отпадъци, склад за демонтираната еластична 

ограда; 

- Осигуряване на безопасността на движението и труда на строителната площадка. 

Участникът е описал временното строителство и организацията на ВОД. Участникът е 

посочил и описал отговорностите и пълномощията на ръководния персонал и организационната 

структура на персонала. 

В детайли е описано осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, както и 

програма и мерки за осигуряване на качеството. 
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В своето техническо предложение участникът е описал обхвата , технологията и методите за 

изпълнение на СМР на всеки един етапи.Представени и описани са мерки за опазване на околната 

среда. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

4.„Пътинженеринг-М” АД 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години. В началото на своето изложение, участникът е описал 

съществуващото положение и целите на проекта.  

Етапи за изпълнение на поръчката  

Етап 1 – Подготвителни работи  

- Осигуряване , инсталиране и поддържане на офисно оборудване за екипа на инженера/ 

Строителния надзор/; 

- Осигуряване , обзавеждане и поддържане на пътно-строителна лаборатория; 

Този етап от изпълнението на поръчката не е описан в ЛПГ на участника. 

Етап 2 – Временни работи  

- Въвеждане на ВОД; 

- Изграждане , поддържане и сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути; 

- Уведомяване на собственици на линяни кабелни трасета, попадащи в обхвата на обекитте, 

които биха били засегнати от строителните работи, към датата на откриване на СМР на 

строителната прощадка и не са предвидени в строителната документация; 

- Трасиране на обекта; 

- Съгласуване на площадки за депонирани на отпадъци и земни маси; 

- Определяне на депа за временно складиране на насипни материали; 

Този етап от изпълнението на поръчката не е описан в ЛПГ на участника. 

Етап 3- Подготовка на терена почистване  

- Разчистване на терена и сервитута на пътя от дървета и храсти; 

- Изсичане и изкореняване на дървета ; 

- Отстраняване на отпадъци  , които биха представлявали пречка при реализация на СМР на 

обекта. 

Етап 4- Предварителни ремонтни дейности по настилката и пътното тяло 

Етап 5 – Земни работи 

Етап 6- Направа на малки отводнителни съоръжения-Водостоци 

Етап 7- Реконструкция на далекопровод 20 КВ 

Етап 8- Асфалтови работи  

Етап 9 – Пътни работи 

Етап 10-Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 

Етап 12-Приключване на СМР-премахване на ВОД и почистване на строителната площадка и 

засегнатите площи в сервитута на пътя.  

Този етап от изпълнението на поръчката не е описан в ЛПГ на участника. 

Участникът не е описал в техническото си предложение задължителни дейности за 

строителството дейности , като – участие в даване на строителна линия и ниво и изготвяне 

на Протокол № 2а , изготвяне на екзекутиви и предаване на обекта на възложителя и 

изготвяне на Акт образец № 15. Тези дейности не са включени както в обяснителната записка 

към техническото предложение , така и в ЛПГ.  

По нататък в техническото си предложение участникът е представил последователността на 

изпълнение на СМР, като за всяко СМР е описал неговата продължителност, работното звено , 

което ще го изпълнява и неговия състав, както и техническата обезпеченост за изпълнението на 

СМР.Представено е детайлно и подробно описание на технологията на изпълнение на СМР на 

обекта. 

Участникът е представил отговорния технически персонал за ръководството и изпълнението 

на поръчката , както и задълженията и отговорностите на всеки един от тях.Представена е и 

организационна схема на персонала.  

Участникът е предвидил следните основни работни звена :  
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1. Работен екип  № 1 - за изпълнение на подготвителни работи , отнемане на хумус, направа 

на банкети и еластична ограда на обекта – 6 бр.пътни работници; 

2. Работен екип  № 2 – за фрезоване и подготовка на изкърпване – 4 бр.пътни работника; 

3. Работен екип № 3 – за пътни работи – 8 бр. пътни работника; 

4. Работен екип № 4- за асфалтопологане – 16 бр. пътни работника , 2 технически 

ръководителя. 

5. Работен екип № 5 – за изместване и реконструкция на електропровод 20КВ. 

6. Механизирано звено съставено от шофьори и машинисти; 

 Участникът е представил подробно описание на техническите ресурси , с които разполага за 

изпълнение на обекта. Представена и описана е и организацията на производството на материали , 

както и методите , начините и техническите средства за осъществяване на контрол на качеството на 

същите. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

5.„БАРС”АД 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 120/сто и двадесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 1 години. 

В техническото си предложение участникът е направил описание на обхвата на дейността, 

местонахождението на инвестицията, целите на проекта, съществуващото положение, проектно 

решение. 

Видове СМР  

- Предварителни локални ремонти; 

- Технологично фрезоване на настилка; 

- Отводнителни окопи; 

- Водостоци ; 

- Асфалтови работи; 

- Стабилизиране на банкети; 

- Сигнализация и маркировка; 

- Почистване на храсти и дървета; 

Етапи на изпълнение  

Подготвителен етап – мобилизация  

-  уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движене по пътищата за 

началото и срока на строителството на съответните участъци; 

- Подписване на договори с основните доставчици; 

- Уточняване на мястото на временните складови площи на строителните площадки; 

- Направа временна приобектова база; 

- Вземане на разрешително за извозване на отпадъци; 

- Поставяне на ВОД; 

- Подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителна площадка и даване на 

строителна линия и ниво; 

- Уточняване на място на съществуващите комуникации; 

- Предварителна подготовка на подходите към строителната площадка. 

Строително-монтажен етап  

Първи подетап- почистване на терена от растителност и демонтажни работи, разваляне на 

настилки, изкопи за банкети, реконструкции локални ремонти и уширения, окопи, зауствания и др. 

Втори подетап – попълване на банкети; 

Трети подетап- изпълнение на дренажни работи, облицоване канавки, ремонт съществуващи 

водостоци; 

Четвърти подетап- асфалтови работи; 

Пети подетап – изграждане на предпазна еластична ограда; 

Шести подетап-направа на хоризонтална и вертикална сигнализация; 

Седми подетап- реконструкция на ел.линия на 20 КВ. 

Заключителен етап – демобилизация  

- Премахване на временно строителство и почистване; 
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- Извършване на 72 часови проби; 

- Изготвяне на екзекутивна документация; 

- Съставяне на Акт обр.15  

По нататък в техническото си предложение участникът е представил последователността на 

изпълнение на СМР, като за всяко СМР е описал неговата продължителност, работното звено , 

което ще го изпълнява и неговия състав, както и техническата обезпеченост за изпълнението на 

СМР.Представено е детайлно и подробно описание на технологията на изпълнение на СМР на 

обекта. 

Участникът е представил отговорния технически персонал за ръководството и изпълнението 

на поръчката , както и задълженията и отговорностите на всеки един от тях.Представена е и 

организационна схема на персонала.  

Участникът е предвидил следните основни екипи :  

7. Екип „Геодезия”; 

8. Екип” Пътни работи”; 

9. Екип „ Асфалтови работи” 

10. Екип „Ел” 

Участникът е представил подробно описание на техническите ресурси , с които разполага за 

изпълнение на обекта. Представена и описана е и организацията на производството на материали , 

както и методите , начините и техническите средства за осъществяване на контрол на качеството на 

същите. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

6.Обединение „Якимово” 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 3 години.  

Основни технологични етапи  

Етап 1- Подготвителни дейности  

- Подписване на договор; 

- Подписване на акт обр.2а; 

- Изграждане на геодезическа мрежа и трасиране на пътя; 

- Доставка на материали; 

- Временно строителство; 

- Докарване на механизация; 

- Мероприятия по ВОД; 

Етап 2- „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом 

–Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – 

стара номерация на пътя. 

- Изкопни работи за съоръжения; 

- Разваляне и фрезоване на асфалтови настилки; 

- Ремонт на банкетиц 

- Бетонови работи; 

- Асфалтови работи; 

- Предпазни огради; 

- Пътни знаци и маркировка. 

По-нататък в своето изложение участникът е описал в детайли технологията , методологията 

и контролът на изпълнение на всяко едно СМР. 

Представени са мерки и общи изисквания при извършване на СМР, както и за безопасна 

работа при подготовка и поддържане на територията на строителната площадка. 

Направено е описание на основните противопожарни уреди и съоръжения, използвани при 

гасене на запалвания и пожари. 

Описани са отговорностите на ръководството , управление на документите и данните, 

управление на записите, ресурси – материали, човешки и инфраструктура и работна среда. 

Представени са и мерките , които ще бъдат предприети за опазване на околната среда.  
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В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

7.ДЗЗД ”Комощица инфра 2014” 
Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

В началото на своето техническо предложение участникът е направил описание на 

съществуващото положение и състояние на обекта. 

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката  

1. Мобилизация – на обекта ще бъдат изградени временни битови райони , където ще се 

монтират фургони, открити и закрити складове за материали и оборудване .  

2. Въвеждане на временна организация на движение 

3. Строителство  

- Предварителни локални ремонти; 

- Технологично фрезоване на настилката; 

- Отводнителни окопи; 

- Водостоци; 

- Асфалтови работи; 

- Стабилизиране на банкети; 

- Реконструкция на ел.линия; 

- Сигнализация и маркировка; 

- Почистване на храсти и дървета. 

По нататък в своето изложение участникът е представил описание на технологията на 

изпълнение на всички видове СМР,последователността на изпълнение , методи и др. 

В човешки ресурси и машини участникът е посочил ръководно-техническия персонал , 

неговите задължения и отговорности. 

Описал е екипите , които ще използва по време на изпълнение на поръчката , тяхната 

ресурсна и техническа обезпеченост.  

Изброил е в табличен вид техниката , която ще използва , по време на изпълнение на 

поръчката.  

Описал е материалите и оборудването , тяхната доставка и контрол на качеството , 

безопасните условия на труд, мерките по опазване на околната среда. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

8.ДЗЗД „Пътища Якимово”  

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

В началото на техническото си предложение участникът е представил описание на поръчката, 

цел на проекта , съществуващото положение. Участникът е анализирал проектното решение – 

опорен полигон, ситуация, нивелета, настилка, отводняване. Дадено е описание на вида техническо 

оборудване , брой , местоположение на обекта , организация на производството или доставката на 

строителните детайли и строителните материали и продукти. 

В детайли е описана системата на контрол на качеството на строителството и строителните 

материали по време на изпълнение на поръчката , която ще бъде приложена от участника. 

Етапи на изпълнение  

Етап 1 – Подготвителни работи; 

Етап 2 Изграждане на временна строителна база , подготовка на строителната площадка; 

Етап 3- Почистване на храсти и дървета, разваляне на настилка, земни работи за отводнителни 

съоръжения; 

Етап 4- Предварителни локални ремонти; 

Етап 5 – Технологично фрезоване на настилка.Отводнителни окопи; 

Етап 6- Водостоци; 

Етап 7 – Асфалтови работи.Стабилизиране на банкети; 

Етап 8 – Стабилизиране на банкети.Сигнализация и маркировка. 
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Етап 9- Заключителни работи; 

Етап 10 – Подписване на протокол обр.№ 15. 

Участникът в детайли е описал отговорностите и пълномощията на ключовия персонал , както 

и организационните връзки и взаимоотношения. 

По нататък в своето изложение участникът е представил описание на технологията на 

изпълнение на всички видове СМР,последователността на изпълнение , методи и др. 

В човешки ресурси и машини участникът е посочил ръководно-техническия персонал , 

неговите задължения и отговорности. 

Описал е екипите , които ще използва по време на изпълнение на поръчката , тяхната 

ресурсна и техническа обезпеченост.  

Изброил е в табличен вид техниката , която ще използва , по време на изпълнение на 

поръчката.  

Описал е материалите и оборудването , тяхната доставка и контрол на качеството , 

безопасните условия на труд, мерките по опазване на околната среда. 

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

9.СД „Гарант -90-Цонев и сие” 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

Основни дейности  

1. Отлагане върху терена  

2. Прекъсване , преместване или затваряне на съществуващи комуникации 

3. Почистване на строителната площадка  

4. Възстановяване на банкети 

5. Разрушаване на съществуваща пътна настилка  

6. Предварителни и локални ремонтни работи на съществуваща пътна настилка 

- Предварителни ремонти; 

- Локален ремонт; 

7.Технологично фрезоване ; 

8.Отводняване; 

9.Земни работи; 

10.Асфалтови работи; 

За всяка една дейност участникът детайлно е описал методите и начинът на изпълнение на 

същите. 

Участникът е описал материалите , които ще бъдат влагани по време на строителството, както 

и мерките за качествено и срочно изпълнение на строителните дейности на обекта. 

Посочил е ръководния инженерно-технически персонал , както и неговите задължения и 

отговорности.Изброил е строителната техника , която ще използва. 

Технологична последователност на строителните процеси  

1. Доставка и полагане на пътни знаци за временно сигнализиране на работен участък. 

2. Почистване на храсти и дървета с диаметър до 10 см. 

3. Изсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 10 см. 

4. Реконструкция на ел.линия 20 КВ. 

5. Студено фрезоване на деформации по пътна настилка. 

6. Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка с дебелина 4 см. 

7. Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка. 

8. Уплътняване на земна основа до 95% от максималната обемна плътност. 

9. Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см. 

10. Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт с различна 

дебелина и ширина. 

11. Направа на първи битумен разлив за връзка. 

12. Запечатване на пукнатини по-големи от 3 мм битумна емулсия. 

13. Изкопи в земни почви за оформяне на окопи, почистване на втоци и оттоци на водостоци, 

при уширения и зауствания. 
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14. Доставка и полагане на стоманобетонови коритообразни елементи с подкопен дренаж. 

15. Изкоп за съоръжения. 

16. Доставка и полагане на тръби ф 80см. 

17. Доставка и полагане на тръби ф50 см. 

18. Доставка и полагане на бетон В20. 

19. Вертикална хидроизолация в съоръжения. 

20. Обратна засипка от дрениращ материал при нов водосток. 

21. Изкопна неподходящ повърхностен пласт. 

22. Изкоп на неподходящ повърхностен пласт. 

23. Доставка и полагане на материал за банкети с различна широчина и дебелина. 

24. Единична предпазна ограда. 

25. Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон. 

26. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние см. 

27. Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли. 

28. Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци. 

29. Доставка и монтаж нестандартни рефлектиращи пътни знаци. 

30. Укрепване на стандартни пътни знаци. 

Участникът е описал в детайли мерките за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на СМР.  

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

10.„Мегаинвест Холд „ ЕООД 

Участникът е  предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 60/шестдесет / 

календарни дни. Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените строително-

монтажни работи и съоръжения е 2 години.  

В работната си програма участникът е посочил следната последователност на извършване на 

СМР :  

- Предварителни локални ремонти; 

- Технологично фрезоване на настилка; 

- Отводнителни окопи; 

- Водостоци; 

- Асфалтови работи; 

- Стабилизиране на банкета; 

- Сигнализация и маркировка; 

- Почистване на храсти и дървета; 

По нататък в своето изложение участникът детайлно е описал всяко едно от горепосочените 

строително-монтажни работи , методите на изпълнение за всяко едно от тях. 

Стратегия и организация на изпълнението на строителството  

Участникът при изготвянето на ЛПГ се основава на следните основни принципи  

- Избор на целесъобразен ред за изпълнение  на СМР; 

- Непрекъснатост на строителството през договорирания срок; 

- Равномерно използване на  работната сила; 

При определяне на състава на звената ,  които ще извършват основните строително-монтажни 

работи – състава на звеното да е минимален, да е прогресиращ и да е постоянен. 

Участникът е описал организация на работното място и на работното време. 

Организационни мероприятия  

Специализирани групи  

- Група подготвителни и земни работи; 

- Група насипни и пътни работи; 

- Група асфалтополагане; 

- Група монтажни и бетонови работи за пътни принадлежности и съоръжения; 

При изпълнение на СМР на строителната площадка задължително се осигуряват – битова база 

на обекта от 2 фургона и една водоноска, ел.енергия за битово обслужване , сектор за опазване на 

първа медицинска помощ, тоалетни , открити складове за материали и др. Описани са основните 

изисквания по противопожарна охрана , както и мерки за БЗ при извършване на СМР. Основните 
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работници , които ще участват в строителството са – машинисти,шофьори, изкопчии, кофражисти, 

бетонджии, монтажници, асфалтьори, пътни работници.Описан е състава на ръководния технически 

персонал , както и задълженията на всеки един от ръководните служители.По-нататък в 

изложението си участникът е описал мерките , които ще бъдат предприети и нормативните 

документи , които ще бъдат спазвани с цел осигуряване на безопасност на труда. 

Участникът е предвидил следните основни етапи при изпълнение на договора 

Етап 1 – Подготвителни работи , включващ трасировка и геодезическо заснемане на обекта и 

Въвеждане на временна организация на движението; 

Този етап не е посочен в Линейния план график и не е предвидена продължителност в дни за 

изпълнението му , както и човешки ресурс за изпълнението им. 

Етап 2- Почистване на храсти и дървета 

Етап 3 – Предварителни локални ремонти  

Етап 4 – Водостоци 

Етап 5- Отводнителни окопи  

Етап 6 – Технологично фрезоване 

Етап 7 – Асфалтови работи 

Етап 8 – Стабилизиране на банкети 

Етап 9- Сигнализации и марировка 

Етап 10- Приключване на СМР , който включва премахване на временната организация на 

движението и транспортиране на депо на всички ненужни материали и строителни отпадъци, 

включително почистване на строителната площадка.  

Този етап не е посочен в Линейния план график и не е предвидена продължителност в дни за 

изпълнението му , както и човешки ресурс за изпълнението им. 

Участникът в текстовата част на работната си програма , както и в ЛПГ не е посочил следните 

основни дейности , които са неразривна част от изпълнението на договора за строителство и което е 

задължение на строителя съгласно техническата спецификация и нормативната уредба в областта на 

строителството, а именно - да участва в откриването на строителната площадка и даване на 

строителна линия и ниво, след приключване на строително-монтажните работи  да изготви 

екзекутиви , както и да предаде обекта на Възложителя в съответствие със законовата и 

подзаконовата нормативна уредба в областта на строителството. 

Участникът е представил схема на временното селище по време на строителството. 

Участникът е посочил за всяко едно СМР техническата и ресурсната обезпеченост за тяхното 

изпълнение.Налице е разминаване на броя работници предвидени за изпълнение на всяко СМР в 

текстовата част на работната програма и посочените в ЛПГ за същите видове строително-монтажни 

работи.  

В управление на риска участникът е описал основните рискове , които могат да възникнат по 

време на изпълнение на договора. 

 

Комисията премина към разглеждане на документите , съдържащи се в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници. 

 

Констатации за наличност , редовност  и съответствие с изискванията на възложителя на 

представените в Плик № 2 Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 

указанията за участие. в настоящата открита процедура.     

 

1.”Джи Пи Груп”ООД 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Съставяне на Протокол 

обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и даване на строителна 

линия и ниво” , „Предаване на обекта с Акт № 15” не е предвидил изпълнителски състав за 

изпълнението на гореизброените дейности .  
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Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма на 

работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2.В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за изготвяне на екзекутивна документация , което е едно от основните задължения 

на строителя , съгласно нормативната уредба в областта на строителството.  

3.В Техническото си предложение участникът в Етапи за изпълнение на поръчката в Етап 1- 

Откриване на строителна площадка „ е записал като едно от своите задължения „Представяне на 

Гаранция за авансово плащане, съгласно изискванията на договора” . В проекто-договора за 

изпълнение на поръчката не се изисква гаранция за авансово плащане , а само гаранция за 

изпълнение на поръчката. Внасянето на гаранция за авансово плащане не  се съдържа в 

договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка и не е част от изискванията на 

възложителя. 

По – нататък в Етап 4 „Подготовка на строежа за приемане и подписване на констативен 

акт образец 15 участникът е записал , че  в 7-дневен срок от съставянето на Акт Образец № 15 

и Протокол –Образец № 16 ще представи на консултанта изготвения от нас Сертификат за 

приключилите СМР /Сертификат за съществено завършване/.Също така е посочил , че ако 

възложителят след установяване на Сертификата за съществено завършване пропусне да 

подаде или забави искането до ДНСК в срока посочен в ал.2 от този член , срокът по този 

договор спира да тече до издаването на Протокол Образец № 16.Въз основа  на протокол 

Обр.16 Възложителят отправя покана до изпълнителя и консултанта за подписване на 

сертификат за окончателно завършване на работите , с който е удостоверява , че 

предвидените по договора работи са изпълнени , в т.ч. предписаните , ако има такива с с 

Протокол Образец № 15. 

Записано е също така , че „(3) Въз основа на Протокол обр.16 Възложитеят отправя 

покана до изпълнителя и консултанта за подписване на сертификат за окончателно 

завършване на работите , с който се удостоверява , че предвидените по договора работи са 

изпълнени…” 

Съгласно проекта за договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка нито едно от 

горепосочените не е включено в същия , срокът на договора започва да тече, след съставяне на 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво и прекратява действието си с издаване на Акт № 15, като 

началният срок за изпълнение на договора  

 С оглед на горепосоченото комисията установи , че техническото предложение на участника 

противоречи на изходните данни в документацията/техническата спецификация, което го прави 

неотговарящо на изискванията на възложителя. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 
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2.ДЗЗД” Якимово Пътища 2014” 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Предаване на строителната 

площадка с Акт Образец № 2а” , „Мобилизация на ресурсите” , „Подготовка на екзекутивната 

документация”, „Предаване на обекта” участникът не е предвидил изпълнителски състав за 

изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

 

3. Сдружение ”Инфра Якимово 2014” 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по  изготвяне и подписване на Протокол Обр. 2а  за откриване на строителна площадка , 

даване на строителна линия и ниво и трасиране и  за отлагане върху терена, но не е посочил същите , 

като не е предвидил времетраене в ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15, за поставяне на 

временна организация на движението. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Почистване на 
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храсти и дървета”. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

4.„Пътинженеринг-М” АД  

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по  поставяне и премахване на временната организация на движението и трасиране и  за 

отлагане върху терена, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Пристъргване и 

профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка „. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

2. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Уплътняване на земна 

основа до 95% от максималната обемна плътност „ , „Направа на първи битумен разлив за връзка”, 

„Изкопи в земни почви за оформяне на окопи , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при 

уширения и зауствания” , „Изкоп за съоръжения” , „Направа на втори битумен разлив” и 

„Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка”  участникът не е предвидил 

изпълнителски състав за изпълнението на гореизброените дейности , а същевременно в работната 

програма и в текстовата част на техническото си предложение е посочил , че ще използва 

механизация, както е предвидил и механизирано звено от шофьори и водачи на механизация..  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 
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предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”. В случай , че 

вида работа е механизиран , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са 

абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.  

Невключването на водачите на механизация в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка ,посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

5.„БАРС”АД 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Уплътняване на земна 

основа до 95% от максималната обемна плътност „ , „Направа на първи битумен разлив за връзка”, 

„Изкопи в земни почви за оформяне на копои , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при 

уширения и зауствания” , „Изкоп за съоръжения” , „направа на втори битумен разлив” и „Изкоп на 

неподходящ повърхностен слой, включително натоварване , транспортиране до депо, разтоварване 

и оформяне на депото”  участникът не е предвидил изпълнителски състав за изпълнението на 

гореизброените дейности , а същевременно в работната програма и в текстовата част на 

техническото си предложение е посочил , че ще използва механизация.  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”. В случай , че 

вида работа е механизиран , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са 

абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.  

Невключването на водачите на механизация в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка ,посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2.Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, 

„среден брой хора” и „количество ч.д.“ от Линейния - календарен план – Образец № 20а: 
- За дейност „Студено фрезоване на деформации по пътна настилка” /поз.1 от Образец № 

20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека 

за 21  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 28 , което е неправилно. При 3 

човека за 21 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 63 ч.д = 3 

човека * 21 работни дни. 

 

- За дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт с 

различна дебелина и ширина/ /поз.2 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, 

участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 15  работни дни, а в колона „количество 

ч.д ” са посочени 577 , което е неправилно. При 6 човека за 15 работни дни, човекодните в 

колона „количество ч.д ” следва да бъдат 90 ч.д = 6 човека * 15 работни дни. 

- За дейност „Запечатване на пукнатини , по-големи от 3 мм битумна емулсия” /поз.3 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 
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с 4 човека за 14  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 54, което е неправилно. 

При 4 човека за 14 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 56 ч.д = 

4човека * 14 работни дни. 

- За дейност „Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка”/ поз.5 от Образец 

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 

човека за 3 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 34 , което е неправилно. При 1 

човека за 3 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 3 ч.д = 1 

човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см.” /поз.7 от Образец            

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 

човека за 11работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 141 , което е неправилно. При 

3 човека за 11 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 33 ч.д = 3 

човека * 11 работни дни. 

- За дейност „Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка” 

/поз.9 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да 

изпълни същата с 2 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 225, което 

е неправилно. При 2 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да 

бъдат 60 ч.д = 2 човека * 15 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на стоманобетонови коритообразни ебементи ЕО-I-100 с 

подкопен дренаж” /поз.11 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът 

предвижда да изпълни същата с 5 човека за 26  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са 

посочени 127 , което е неправилно. При 5 човека за 26 работни дни, човекодните в колона 

„количество ч.д ” следва да бъдат 130 ч.д = 5 човека * 26 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на тръби ф 80 см.” /поз.13 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 4  работни 

дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 19 , което е неправилно. При 5 човека за 4 работни 

дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 20 ч.д = 5 човека * 4 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане бетон В15” /поз.16 от Образец № 20а / , видно от колона 

„среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 2  работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени5 , което е неправилно. При 3 човека за 2 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 6 ч.д = 3 човека *2 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон”/поз.20 от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 17  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 957 , което е неправилно. При 5 човека за 

17 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 85 ч.д = 5 човека * 17 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на материали за банкети с различна широчина и 

дебелина” /поз.23 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът 

предвижда да изпълни същата с 3 човека за 25  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са 

посочени 452, което е неправилно. При 3 човека за 25 работни дни, човекодните в колона 

„количество ч.д ” следва да бъдат 75 ч.д = 3 човека * 25 работни дни. 

- За дейност „Единична предпазна ограда – доставка и монтаж” /поз.24 от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 3  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 154 , което е неправилно. При 5 човека за 

3 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 5 човека *           

3 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли „ /поз.25 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 

с 4 човека за 4  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 271 , което е неправилно. 

При 4 човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 16 ч.д = 4 

човека * 4 работни дни. 

- За дейност „Доставка и монтаж на нестандарти рефлектиращи знаци” /поз.27 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 

с 2 човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. При 
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2 човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 4 ч.д = 2 

човека * 2 работни дни. 

- За дейност „Почистване на храсти и дървета с диаметър до 10 см.” /поз.31 от Образец              

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 6 

човека за 12 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 69 , което е неправилно. При 

6 човека за 12 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 72 ч.д = 6 

човека * 12 работни дни. 

- За дейност „Изсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 10 см.” /поз.32 

от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни 

същата с 4 човека за 4 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 13 , което е 

неправилно. При 4 човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да 

бъдат 16 ч.д = 4 човека * 4 работни дни. 

- За дейност „Реконструкция на ел.линия 20 КВ” /поз.33 от Образец № 20а / , видно от колона 

„среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 7 работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени 34 , което е неправилно. При 5 човека за 7 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 35 ч.д = 5 човека * 7 работни дни. 

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  и количество човекодни. 

Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ , тъй 

като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а 

Линеен план график. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

 

6.Обединение „ Якимово”  

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 21 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Предаване на строителната 

площадка с Акт Образец № 2а” , „Докарване на механизация” , „Подготовка на екзекутивната 

документация”, „Изготвяне на Акт 15 и предаване на обекта” участникът не е предвидил 

изпълнителски състав за изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2.В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за изготвянето на екзекутиви , което е включено в задълженията на строителя.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 
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срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за изготвянето на екзекутиви. 

3.В предлаганото от  участника  техническо предложение в Линейния план график не е 

попълнена таблична част за всяка една позиция /дейност/ , а само графична част . Задължителните в 

образец № 20а колони „ Количество човекодни”, Среден брой хора”, „Работни дни”, „Календарни 

дни” , както и начало и край не са попълнени от участника.  

Непопълването на табличната част на линейния план график от страна на участника води 

до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие,  от друга страна съгласно изискванията на възложителя , посочени в 

т.6.2.1. от указанията за участие „!!! Участник, на който в Линеен календарен план – 

Приложение към Образец № 20 не са попълнени таблична и графична част за посочените 

отделни видове СМР ще бъде отстранен от участие в процедурата.” 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

 

7.ДЗЗД”Комощица Инфра 2014” 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Подписване на протокол 

2а” и „Подписване на протокол образец 15” участникът не е предвидил изпълнителски състав за 

изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , за подготовка на екзекутиви.  

Дейност „Подписване на протокол 2а” е посочена в ЛПГ , но  е посочено в колона календарни 

дни и работни дни 0 д. 

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,без  да 

определя времетраене, дейностите по  за отлагане върху терена , за почистване на строителната 

площадка , за подготовка на екзекутиви, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в 

ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 
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откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за отлагане върху терена , 

за почистване на строителната площадка , за подготовка на екзекутиви. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие 

горепосочените дейности са задължение на изпълнителя и е необходимо да бъдат предвидени като 

дейности , както и да бъде определено времетраене за същите в обяснителната записка и ЛПГ от 

техническото предложение. 

3.Налице е  разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение във връзка с човешкия ресурс , които ще бъде използван по време на изпълнение на 

поръчката, а именно :   

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за почистване на храсти и 

дървета са посочени 5 души , същевременно в ЛПГ за дейност „Почистване на храсти и 

дървета „ за участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 6 души , а за участък от км 

30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 7 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за студено фрезоване на 

деформации по пътна настилка са посочени 2 души , същевременно в ЛПГ за дейност 

„Студено фрезоване на деформации по пътна настилка „ за участък от км 20+000,00 до км 

28+583,37 са посочени 8 души , а за участък от км 30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 3 

души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Доставка и полагане на 

неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт са посочени 6 души , същевременно в ЛПГ 

за дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт „ за 

участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 16 души , а за участък от км 30+500,00 

до км 32+919,02 са посочени 11 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за запечатване на 

пукнатини са посочени 0 души , същевременно в ЛПГ за дейност „Запечатване на 

пукнатини„ за участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 5 души , а за участък от 

км 30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 1 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Разкъртване на 

съществуваща асфалтова настилка дебелина 4 см са посочени  1 души , същевременно в ЛПГ 

за дейност „Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка дебелина 4 см „ за участък от 

км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 7 души , а за участък от км 30+500,00 до км 

32+919,02 са посочени 6 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Разкъртване на 

съществуваща трошено-каменна настилка са посочени  5 души , същевременно в ЛПГ за 

дейност „Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка„ за участък от км 

20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 8 души , а за участък от км 30+500,00 до км 

32+919,02 са посочени 5 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Направа на първи 

битумен разлив за връзка са посочени  1 души , същевременно в ЛПГ за дейност „Направа на 

първи битумен разлив за връзка „ за участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 2 

души , а за участък от км 30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 2 души. 

Горепосочените примери не са изчерпателни , разминаване и несъответствие между 

броя на душите , посочени в екипите за изпълнение на отделните видове СМР в 

обяснителната записка и броят им посочен в ЛПГ се разминава за всички дейности , поради 

което не може да бъде констатиране , какъв е реалния брой на човешкия ресурс , който ще бъде 

използван по време на изпълнение на поръчката , този посочен в ЛПГ и Диаграма на работната 

ръка или този посочен в обяснителната записка на техническото предложение. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

 

8.ДЗЗД „Пътища Якимово”  

Представеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката е 

изготвено с изискуемото от Възложителя съдържание, в пълно съответствие с изискванията на 
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техническия проект , Техническата спецификация, Документацията за участие и нормативните 

актове в областта на строителството.  

Няма несъответствие между документите в Техническото предложение.  

В рамките на предлагания срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни са 

предвидени за изпълнение всички задължителни дейности при извършване на строителство , 

съобразно указаните от възложителя начален и краен  момент на срока за изпълнение : подписване 

на Протокол Обр. 2а  за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

 

9.СД„Гарант-90-Цонев и сие” 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по  поставяне и премахване на временната организация на движението и трасиране и  за 

отлагане върху терена, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Студено 

фрезоване на деформации по пътна настилка „. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

2. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Уплътняване на земна 

основа до 95% от максималната обемна плътност „ , „Направа на първи битумен разлив за връзка”, 

„Изкопи в земни почви за оформяне на копои , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при 

уширения и зауствания” , „Изкоп за съоръжения” , „направа на втори битумен разлив” и „Изкоп на 

неподходящ повърхностен слой, включително натоварване , транспортиране до депо, разтоварване 

и оформяне на депото”  участникът не е предвидил изпълнителски състав за изпълнението на 

гореизброените дейности , а същевременно в работната програма и в текстовата част на 

техническото си предложение е посочил , че ще използва механизация.  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 
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хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”. В случай , че 

вида работа е механизиран , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са 

абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.  

Невключването на водачите на механизация в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка ,посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

3.Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, 

„среден брой хора” и „количество ч.д.“ от Линейния - календарен план – Образец № 20а: 
 

- За дейност „Студено фрезоване на деформации по пътна настилка” /поз.1 от Образец № 

20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 9 човека 

за 5  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. При 9 човека 

за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 9 човека * 5 

работни дни. 

 

- За дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт с 

различна дебелина и ширина/ /поз.2 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, 

участникът предвижда да изпълни същата с 15 човека за 11  работни дни, а в колона „количество 

ч.д ” са посочени 11 , което е неправилно. При 15 човека за 11 работни дни, човекодните в 

колона „количество ч.д ” следва да бъдат 165 ч.д = 15 човека * 11 работни дни. 

 

- За дейност „Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка с дебелина 4 см.” 

/поз.4 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да 

изпълни същата с 3 човека за 5  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е 

неправилно. При 3 човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да 

бъдат 15 ч.д = 3човека * 5 работни дни. 

 

- За дейност „Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка”/ поз.5 от Образец 

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 

човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2 , което е неправилно. При 2 

човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 4 ч.д = 2 

човека * 2 работни дни. 

 

- За дейност „Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см.” /поз.7 от Образец            

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 14 

човека за 7 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 7 , което е неправилно. При 14 

човека за 7 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 98 ч.д = 14 

човека * 7 работни дни. 

 

- За дейност „Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка” 

/поз.9 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да 

изпълни същата с 6 човека за 3 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е 

неправилно. При 6 човека за 3 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да 

бъдат 18 ч.д = 6 човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Студено фрезоване на деформации по пътна настилка” /поз.1 от Образец № 

20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 9 човека 

за 5  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. При 9 човека 

за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 9 човека * 5 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на стоманобетонови коритообразни ебементи ЕО-I-100 с 

подкопен дренаж” /поз.11 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът 

предвижда да изпълни същата с 8 човека за 8  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са 
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посочени 8 , което е неправилно. При 8 човека за 8 работни дни, човекодните в колона 

„количество ч.д ” следва да бъдат 64 ч.д = 8 човека * 8 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на тръби ф 80 см.” /поз.13 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 3  работни 

дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. При 3 човека за 3 работни 

дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 9 ч.д = 3 човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на тръби ф50см” /поз.14 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 2  работни 

дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2 , което е неправилно. При 2 човека за 2 работни 

дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 4 ч.д = 2 човека * 2 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане бетон В20” /поз.16 от Образец № 20а / , видно от колона 

„среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 3  работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. При 5 човека за 3 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 5 човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон ” /поз.19  от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 15 човека за 10 

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 10 , което е неправилно. При 15 човека за 

10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 150 ч.д = 15 човека * 10 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон”/поз.20 от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 15 човека за 15  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 15 , което е неправилно. При 15 човека за 

15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 225 ч.д = 15 човека * 15 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на материали за банкети с различна широчина и 

дебелина” /поз.23 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът 

предвижда да изпълни същата с 20 човека за 6  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са 

посочени 6 , което е неправилно. При 20 човека за 6 работни дни, човекодните в колона 

„количество ч.д ” следва да бъдат 120 ч.д = 20 човека * 6 работни дни. 

- За дейност „Единична предпазна ограда – доставка и монтаж” /поз.24 от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 11 човека за 6  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 6 , което е неправилно. При 11човека за 6 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 66 ч.д = 11 човека *           

6 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли „ /поз.25 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 

с 3 човека за 4  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 4 , което е неправилно. 

При 3 човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 12 ч.д = 3 

човека * 4 работни дни. 

- За дейност „Доставка и монтаж на стандарти рефлектиращи знаци” /поз.26 от Образец 

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 

човека за 1 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 0 , което е неправилно. При 1 

човека за 1 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 1 ч.д = 1 

човека * 1 работни дни. 

- За дейност „Доставка и монтаж на нестандарти рефлектиращи знаци” /поз.27 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 

с 1 човека за 1 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 0 , което е неправилно. При 

1 човека за 1 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 1 ч.д = 1 

човека * 1 работни дни. 

- За дейност „Почистване на храсти и дървета с диаметър до 10 см.” /поз.31 от Образец              

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 

човека за 5 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. При 4 

човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 20 ч.д = 4 

човека * 5 работни дни. 
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- За дейност „Изсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 10 см.” /поз.32 

от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни 

същата с 4 човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2 , което е 

неправилно. При 4 човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да 

бъдат 8 ч.д = 4 човека * 2 работни дни. 

- За дейност „Реконструкция на ел.линия 20 КВ” /поз.33 от Образец № 20а / , видно от колона 

„среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 31 работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени 31 , което е неправилно. При 2 човека за 31 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 62 ч.д = 2 човека * 31 работни дни. 

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  и количество човекодни. 

Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ , тъй 

като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а 

Линеен план график. 

 

4.Налице е  разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение във връзка с продължителността на строително-монтажните работи , а именно :   

- В обяснителната записка към техническото предложение за дейност „ Направа на първи 

битумен разлив за връзка е предвиден период за изпълнение 18.03.2015-01.04.2015- 15 

календарни дни  , а в линейния план график  е посочен период 31.03.2015 -01.04.2015 г. , 

тоест 2  календарни дни. 

- В обяснителната записка към техническото предложение за дейност „ Изкоп в земни почви за 

оформяне  на окопи , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при уширения и 

зауствания” е предвиден период за изпълнение 11.03.2015-23.03.2015- 13 календарни дни  , а 

в линейния план график  е посочен период 11.03.2015 -19.03.2015 г. , тоест 9  календарни 

дни. 

- В обяснителната записка към техническото предложение за дейност „ Почистване на храсти 

и дървета с диаметър до 10 см.” е предвиден период за изпълнение 09.03.2015-07.05.2015  , а 

в линейния план график  е посочен период 09.03.2015 -13.03.2015 г.  

 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

 

10.„Мегаинвест Холд” ЕООД 

Участникът е представил  „Техническо предложение” Образец № 20 , съгласно т. 6.1.2. от 

Указанията за участие в настоящата открита процедура и приложенията към него.  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по  поставяне и премахване на временната организация на движението и трасиране и  за 

отлагане върху терена, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в ЛПГ.  
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В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Студено 

фрезоване на деформации по пътна настилка „. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

1. Налице е  разминаване в записите между отделните документи на Техническото предложение 

във връзка с броя работници , които са предвидени за изпълнение на отделните видове СМР , 

например :  

- за позиция № 6 в ЛПГ „Уплътняване на земна основа до 95% от максималната обемна 

плътност -Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до км 

32+919.02” в ЛПГ са предвидени 4 души , а в обяснителната записка – стр.66- 3 души. 

-  за позиция № 7 в ЛПГ „ Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см включително 

всички свързани с това разходи -Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 

30+500.00 до км 32+919.02”  в ЛПГ са предвидени 16 души , а в обяснителната записка – 

стр.66- 4 души. 

- за позиция № 8 в ЛПГ Направа на първи битумен разлив за връзка включително всички 

свързани с това разходи-Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до 

км 32+919.02  в ЛПГ са предвидени 2 души , а в обяснителната записка – стр.66- 1 души. 

- за позиция № 12 в ЛПГ Изкоп за съоръжения , вкл. и всички свързани с това разходи -

Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до км 32+919.02 в ЛПГ са 

предвидени 6 души , а в обяснителната записка – стр.67- 2 души. 

- за позиция № 13 в ЛПГ Доставка и полагане на тръби ф 80 см, вкл. и всички свързани с това 

разходи -Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до км 32+919.02  

в ЛПГ са предвидени 12 души , а в обяснителната записка – стр.67- 8 души. 

Заключение – Посочените несъответствия на Техническото предложение  с 

изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на 

основни нормативни актове  в областта на строителството не позволяват допускането на 

участника до оценяването по критерия за оценка „ Техническа оценка” – Т. 

 

 

Във връзка с така направените констатации , Комисията единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ 

 

I. Не допуска до оценяване на техническото предложение и предлага за отстраняване от 

по-нататъшно участие в процедурата следните участници :  

1. „Джи Пи Груп”ООД 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 
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1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Съставяне на Протокол 

обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и даване на строителна 

линия и ниво” , „Предаване на обекта с Акт № 15” не е предвидил изпълнителски състав за 

изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма на 

работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2.В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за изготвяне на екзекутивна документация , което е едно от основните задължения 

на строителя , съгласно нормативната уредба в областта на строителството.  

3.В Техническото си предложение участникът в Етапи за изпълнение на поръчката в Етап 1- 

Откриване на строителна площадка „ е записал като едно от своите задължения „Представяне на 

Гаранция за авансово плащане, съгласно изискванията на договора” . В проекто-договора за 

изпълнение на поръчката не се изисква гаранция за авансово плащане , а само гаранция за 

изпълнение на поръчката. Внасянето на гаранция за авансово плащане не  се съдържа в 

договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка и не е част от изискванията на 

възложителя. 

По – нататък в Етап 4 „Подготовка на строежа за приемане и подписване на констативен 

акт образец 15 участникът е записал , че  в 7-дневен срок от съставянето на Акт Образец № 15 

и Протокол –Образец № 16 ще представи на консултанта изготвения от нас Сертификат за 

приключилите СМР /Сертификат за съществено завършване/.Също така е посочил , че ако 

възложителят след установяване на Сертификата за съществено завършване пропусне да 

подаде или забави искането до ДНСК в срока посочен в ал.2 от този член , срокът по този 

договор спира да тече до издаването на Протокол Образец № 16.Въз основа  на протокол 

Обр.16 Възложителят отправя покана до изпълнителя и консултанта за подписване на 

сертификат за окончателно завършване на работите , с който е удостоверява , че 

предвидените по договора работи са изпълнени , в т.ч. предписаните , ако има такива с с 

Протокол Образец № 15. 

Записано е също така , че „(3) Въз основа на Протокол обр.16 Възложитеят отправя 

покана до изпълнителя и консултанта за подписване на сертификат за окончателно 

завършване на работите , с който се удостоверява , че предвидените по договора работи са 

изпълнени…” 

Съгласно проекта за договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка нито едно от 

горепосочените не е включено в същия , срокът на договора започва да тече, след съставяне на 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво и прекратява действието си с издаване на Акт № 15, като 

началният срок за изпълнение на договора  

 С оглед на горепосоченото комисията установи , че техническото предложение на участника 

противоречи на изходните данни в документацията/техническата спецификация, което го прави 

неотговарящо на изискванията на възложителя. 
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2. ДЗЗД” Якимово Пътища 2014” 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Предаване на строителната 

площадка с Акт Образец № 2а” , „Мобилизация на ресурсите” , „Подготовка на екзекутивната 

документация”, „Предаване на обекта” участникът не е предвидил изпълнителски състав за 

изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

3. Сдружение ”Инфра Якимово 2014” 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по  изготвяне и подписване на Протокол Обр. 2а  за откриване на строителна площадка , 

даване на строителна линия и ниво и трасиране и  за отлагане върху терена, но не е посочил същите , 

като не е предвидил времетраене в ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Почистване на 
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храсти и дървета”. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

4. „Пътинженеринг-М” АД  

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предваритлно обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил  и 

трасиране и  за отлагане върху терена, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в 

ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Пристъргване и 

профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка „. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

2. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Уплътняване на земна 

основа до 95% от максималната обемна плътност „ , „Направа на първи битумен разлив за връзка”, 

„Изкопи в земни почви за оформяне на окопи , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при 

уширения и зауствания” , „Изкоп за съоръжения” , „Направа на втори битумен разлив” и 

„Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка”  участникът не е предвидил 

изпълнителски състав за изпълнението на гореизброените дейности , а същевременно в работната 

програма и в текстовата част на техническото си предложение е посочил , че ще използва 

механизация, както е предвидил и механизирано звено от шофьори и водачи на механизация..  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 
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хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”. В случай , че 

вида работа е механизиран , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са 

абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.  

Невключването на водачите на механизация в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка ,посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

5.  „БАРС”АД 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предваритлно обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Уплътняване на земна 

основа до 95% от максималната обемна плътност „ , „Направа на първи битумен разлив за връзка”, 

„Изкопи в земни почви за оформяне на копои , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при 

уширения и зауствания” , „Изкоп за съоръжения” , „направа на втори битумен разлив” и „Изкоп на 

неподходящ повърхностен слой, включително натоварване , транспортиране до депо, разтоварване 

и оформяне на депото”  участникът не е предвидил изпълнителски състав за изпълнението на 

гореизброените дейности , а същевременно в работната програма и в текстовата част на 

техническото си предложение е посочил , че ще използва механизация.  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”. В случай , че 

вида работа е механизиран , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са 

абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.  

Невключването на водачите на механизация в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка ,посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2.Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, 

„среден брой хора” и „количество ч.д.“ от Линейния - календарен план – Образец № 20а: 
- За дейност „Студено фрезоване на деформации по пътна настилка” /поз.1 от Образец № 

20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 21  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 28 , което е неправилно. При 3 човека за 21 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 63 ч.д = 3 човека * 21 работни 

дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт с 

различна дебелина и ширина/ /поз.2 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, 

участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 15  работни дни, а в колона „количество ч.д ” 

са посочени 577 , което е неправилно. При 6 човека за 15 работни дни, човекодните в колона 

„количество ч.д ” следва да бъдат 90 ч.д = 6 човека * 15 работни дни. 

- За дейност „Запечатване на пукнатини , по-големи от 3 мм битумна емулсия” /поз.3 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 

човека за 14  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 54, което е неправилно. При 4 

човека за 14 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 56 ч.д = 4човека * 

14 работни дни. 
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- За дейност „Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка”/ поз.5 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 

човека за 3 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 34 , което е неправилно. При 1 

човека за 3 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 3 ч.д = 1 човека * 3 

работни дни. 

- За дейност „Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см.” /поз.7 от Образец            

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 

11работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 141 , което е неправилно. При 3 човека за 11 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 33 ч.д = 3 човека * 11 работни 

дни. 

- За дейност „Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка” 

/поз.9 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни 

същата с 2 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 225, което е 

неправилно. При 2 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 

60 ч.д = 2 човека * 15 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на стоманобетонови коритообразни ебементи ЕО-I-100 

с подкопен дренаж” /поз.11 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът 

предвижда да изпълни същата с 5 човека за 26  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 

127 , което е неправилно. При 5 човека за 26 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” 

следва да бъдат 130 ч.д = 5 човека * 26 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на тръби ф 80 см.” /поз.13 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 4  работни дни, а 

в колона „количество ч.д ” са посочени 19 , което е неправилно. При 5 човека за 4 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 20 ч.д = 5 човека * 4 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане бетон В15” /поз.16 от Образец № 20а / , видно от колона 

„среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 2  работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени5 , което е неправилно. При 3 човека за 2 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 6 ч.д = 3 човека *2 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон”/поз.20 от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 17  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 957 , което е неправилно. При 5 човека за 17 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 85 ч.д = 5 човека * 17 работни 

дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на материали за банкети с различна широчина и 

дебелина” /поз.23 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда 

да изпълни същата с 3 човека за 25  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 452, което 

е неправилно. При 3 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да 

бъдат 75 ч.д = 3 човека * 25 работни дни. 

- За дейност „Единична предпазна ограда – доставка и монтаж” /поз.24 от Образец № 20а /, 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 3  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 154 , което е неправилно. При 5 човека за 3 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 5 човека *           3 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли „ /поз.25 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 

човека за 4  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 271 , което е неправилно. При 4 

човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 16 ч.д = 4 човека * 

4 работни дни. 

- За дейност „Доставка и монтаж на нестандарти рефлектиращи знаци” /поз.27 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 

човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. При 2 

човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 4 ч.д = 2 човека * 2 

работни дни. 

- За дейност „Почистване на храсти и дървета с диаметър до 10 см.” /поз.31 от Образец              

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 
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12 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 69 , което е неправилно. При 6 човека за 12 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 72 ч.д = 6 човека * 12 работни 

дни. 

- За дейност „Изсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 10 см.” /поз.32 

от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 

с 4 човека за 4 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 13 , което е неправилно. При 4 

човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 16 ч.д = 4 човека * 

4 работни дни. 

- За дейност „Реконструкция на ел.линия 20 КВ” /поз.33 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 7 работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени 34 , което е неправилно. При 5 човека за 7 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 35 ч.д = 5 човека * 7 работни дни. 

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  и количество човекодни. 

Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ , тъй 

като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а 

Линеен план график. 

6. Обединение „ Якимово”  

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация, 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Предаване на строителната 

площадка с Акт Образец № 2а” , „Докарване на механизация” , „Подготовка на екзекутивната 

документация”, „Изготвяне на Акт 15 и предаване на обекта” участникът не е предвидил 

изпълнителски състав за изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2.В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за изготвянето на екзекутиви , което е включено в задълженията на строителя.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за  изготвянето на екзекутиви. 

3.В предлаганото от  участника  техническо предложение в Линейния план график не е 

попълнена таблична част за всяка една позиция /дейност/ , а само графична част . Задължителните в 

образец № 20а колони „ Количество човекодни”, Среден брой хора”, „Работни дни”, „Календарни 

дни” , както и начало и край не са попълнени от участника.  
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Непопълването на табличната част на линейния план график от страна на участника води 

до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие,  от друга страна съгласно изискванията на възложителя , посочени в 

т.6.2.1. от указанията за участие „!!! Участник, на който в Линеен календарен план – 

Приложение към Образец № 20 не са попълнени таблична и графична част за посочените 

отделни видове СМР ще бъде отстранен от участие в процедурата.” 

7. ДЗЗД”Комощица Инфра 2014” 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Подписване на протокол 

2а” и „Подписване на протокол образец 15” участникът не е предвидил изпълнителски състав за 

изпълнението на гореизброените дейности .  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.  

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка , посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

2. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , за подготовка на екзекутиви.  

Дейност „Подписване на протокол 2а” е посочена в ЛПГ , но  е посочено в колона календарни 

дни и работни дни 0 д. 

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,без  да 

определя времетраене, дейностите по  за отлагане върху терена , за почистване на строителната 

площадка , за подготовка на екзекутиви, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в 

ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за отлагане върху терена , 

за почистване на строителната площадка , за подготовка на екзекутиви. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие 

горепосочените дейности са задължение на изпълнителя и е необходимо да бъдат предвидени като 

дейности , както и да бъде определено времетраене за същите в обяснителната записка и ЛПГ от 

техническото предложение. 

3.Налице е  разминаване в записите между отделните документи на Техническото 
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предложение във връзка с човешкия ресурс , които ще бъде използван по време на изпълнение на 

поръчката, а именно :   

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за почистване на храсти и 

дървета са посочени 5 души , същевременно в ЛПГ за дейност „Почистване на храсти и 

дървета „ за участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 6 души , а за участък от км 

30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 7 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за студено фрезоване на 

деформации по пътна настилка са посочени 2 души , същевременно в ЛПГ за дейност 

„Студено фрезоване на деформации по пътна настилка „ за участък от км 20+000,00 до км 

28+583,37 са посочени 8 души , а за участък от км 30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 3 

души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Доставка и полагане на 

неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт са посочени 6 души , същевременно в ЛПГ 

за дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт „ за 

участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 16 души , а за участък от км 30+500,00 

до км 32+919,02 са посочени 11 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за запечатване на 

пукнатини са посочени 0 души , същевременно в ЛПГ за дейност „Запечатване на 

пукнатини„ за участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 5 души , а за участък от 

км 30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 1 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Разкъртване на 

съществуваща асфалтова настилка дебелина 4 см са посочени  1 души , същевременно в ЛПГ 

за дейност „Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка дебелина 4 см „ за участък от 

км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 7 души , а за участък от км 30+500,00 до км 

32+919,02 са посочени 6 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Разкъртване на 

съществуваща трошено-каменна настилка са посочени  5 души , същевременно в ЛПГ за 

дейност „Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка„ за участък от км 

20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 8 души , а за участък от км 30+500,00 до км 

32+919,02 са посочени 5 души. 

- В обяснителната записка към техническото предложение  в Екип за Направа на първи 

битумен разлив за връзка са посочени  1 души , същевременно в ЛПГ за дейност „Направа на 

първи битумен разлив за връзка „ за участък от км 20+000,00 до км 28+583,37 са посочени 2 

души , а за участък от км 30+500,00 до км 32+919,02 са посочени 2 души. 

Горепосочените примери не са изчерпателни , разминаване и несъответствие между 

броя на душите , посочени в екипите за изпълнение на отделните видове СМР в 

обяснителната записка и броят им посочен в ЛПГ се разминава за всички дейности , поради 

което не може да бъде констатиране , какъв е реалния брой на човешкия ресурс , който ще бъде 

използван по време на изпълнение на поръчката , този посочен в ЛПГ и Диаграма на работната 

ръка или този посочен в обяснителната записка на техническото предложение. 

8. СД„Гарант-90-Цонев и сие” 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение /ЛПГ/за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
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срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по отлагане върху терена, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в 

ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Студено 

фрезоване на деформации по пътна настилка „. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

2. В представения от участника Линеен план график за позиции – „Уплътняване на земна 

основа до 95% от максималната обемна плътност „ , „Направа на първи битумен разлив за връзка”, 

„Изкопи в земни почви за оформяне на копои , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при 

уширения и зауствания” , „Изкоп за съоръжения” , „направа на втори битумен разлив” и „Изкоп на 

неподходящ повърхностен слой, включително натоварване , транспортиране до депо, разтоварване 

и оформяне на депото”  участникът не е предвидил изпълнителски състав за изпълнението на 

гореизброените дейности , а същевременно в работната програма и в текстовата част на 

техническото си предложение е посочил , че ще използва механизация.  

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  както и в самият образец 

изрично е посочено в забележка „ Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от 

предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя 

хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО 

(за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”. В случай , че 

вида работа е механизиран , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са 

абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.  

Невключването на водачите на механизация в Линейния план график  от една страна води до 

нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на 

възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а Линеен план график  , част от 

документацията за участие, от друга страна невключването им прави представената диаграма 

на работната ръка ,посочваща заетост на човешкия ресурс , нереална. 

3.Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, 

„среден брой хора” и „количество ч.д.“ от Линейния - календарен план – Образец № 20а: 
- За дейност „Студено фрезоване на деформации по пътна настилка” /поз.1 от Образец № 

20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 9 човека за 5  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. При 9 човека за 5 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 9 човека * 5 работни 

дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за предварителен ремонт с 

различна дебелина и ширина/ /поз.2 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, 

участникът предвижда да изпълни същата с 15 човека за 11  работни дни, а в колона „количество ч.д ” 

са посочени 11 , което е неправилно. При 15 човека за 11 работни дни, човекодните в колона 

„количество ч.д ” следва да бъдат 165 ч.д = 15 човека * 11 работни дни. 
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- За дейност „Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка с дебелина 4 см.” 

/поз.4 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни 

същата с 3 човека за 5  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. 

При 3 човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 

3човека * 5 работни дни. 

- За дейност „Разкъртване на съществуваща трошено-каменна настилка”/ поз.5 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 

човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2 , което е неправилно. При 2 

човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 4 ч.д = 2 човека * 2 

работни дни. 

- За дейност „Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см.” /поз.7 от Образец            

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 14 човека 

за 7 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 7 , което е неправилно. При 14 човека за 7 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 98 ч.д = 14 човека * 7 работни 

дни. 

- За дейност „Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка” 

/поз.9 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни 

същата с 6 човека за 3 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. 

При 6 човека за 3 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 18 ч.д = 6 

човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Студено фрезоване на деформации по пътна настилка” /поз.1 от Образец № 

20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 9 човека за 5  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. При 9 човека за 5 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 45 ч.д = 9 човека * 5 работни 

дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на стоманобетонови коритообразни ебементи ЕО-I-100 

с подкопен дренаж” /поз.11 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът 

предвижда да изпълни същата с 8 човека за 8  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 

8 , което е неправилно. При 8 човека за 8 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва 

да бъдат 64 ч.д = 8 човека * 8 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на тръби ф 80 см.” /поз.13 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 3  работни дни, а 

в колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. При 3 човека за 3 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 9 ч.д = 3 човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на тръби ф50см” /поз.14 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 2  работни дни, а 

в колона „количество ч.д ” са посочени 2 , което е неправилно. При 2 човека за 2 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 4 ч.д = 2 човека * 2 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане бетон В20” /поз.16 от Образец № 20а / , видно от колона 

„среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 3  работни дни, а в 

колона „количество ч.д ” са посочени 3 , което е неправилно. При 5 човека за 3 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 15 ч.д = 5 човека * 3 работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон ” /поз.19  от Образец № 20а /  

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 15 човека за 10 

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 10 , което е неправилно. При 15 човека за 10 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 150 ч.д = 15 човека * 10 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон”/поз.20 от Образец № 20а / , 

видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 15 човека за 15  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 15 , което е неправилно. При 15 човека за 15 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 225 ч.д = 15 човека * 15 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на материали за банкети с различна широчина и 

дебелина” /поз.23 от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда 

да изпълни същата с 20 човека за 6  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 6 , което е 
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неправилно. При 20 човека за 6 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 

120 ч.д = 20 човека * 6 работни дни. 

- За дейност „Единична предпазна ограда – доставка и монтаж” /поз.24 от Образец № 20а / 

, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 11 човека за 6  

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 6 , което е неправилно. При 11човека за 6 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 66 ч.д = 11 човека *           6 

работни дни. 

- За дейност „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли „ /поз.25 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 

човека за 4  работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 4 , което е неправилно. При 3 

човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 12 ч.д = 3 човека * 

4 работни дни. 

- За дейност „Доставка и монтаж на стандарти рефлектиращи знаци” /поз.26 от Образец 

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 

1 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 0 , което е неправилно. При 1 човека за 1 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 1 ч.д = 1 човека * 1 работни 

дни. 

- За дейност „Доставка и монтаж на нестандарти рефлектиращи знаци” /поз.27 от 

Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 

човека за 1 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 0 , което е неправилно. При 1 

човека за 1 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 1 ч.д = 1 човека * 1 

работни дни. 

- За дейност „Почистване на храсти и дървета с диаметър до 10 см.” /поз.31 от Образец              

№ 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 

5 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 5 , което е неправилно. При 4 човека за 5 

работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 20 ч.д = 4 човека * 5 работни 

дни. 

- За дейност „Изсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 10 см.” /поз.32 

от Образец № 20а / , видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата 

с 4 човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2 , което е неправилно. При 4 

човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 8 ч.д = 4 човека * 2 

работни дни. 

- За дейност „Реконструкция на ел.линия 20 КВ” /поз.33 от Образец № 20а / , видно от 

колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 31 работни дни, а 

в колона „количество ч.д ” са посочени 31 , което е неправилно. При 2 човека за 31 работни дни, 

човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат 62 ч.д = 2 човека * 31 работни дни. 

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка,  и количество човекодни. 

Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ , тъй 

като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образец № 20 а 

Линеен план график. 

4.Налице е  разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение във връзка с продължителността на строително-монтажните работи , а именно :   

- В обяснителната записка към техническото предложение за дейност „ Направа на първи 

битумен разлив за връзка е предвиден период за изпълнение 18.03.2015-01.04.2015- 15 календарни 

дни  , а в линейния план график  е посочен период 31.03.2015 -01.04.2015 г. , тоест 2  календарни 

дни. 

- В обяснителната записка към техническото предложение за дейност „ Изкоп в земни почви за 

оформяне  на окопи , почистване на втоци и оттоци на водостоци, при уширения и зауствания” е 

предвиден период за изпълнение 11.03.2015-23.03.2015- 13 календарни дни  , а в линейния план 

график  е посочен период 11.03.2015 -19.03.2015 г. , тоест 9  календарни дни. 

- В обяснителната записка към техническото предложение за дейност „ Почистване на храсти 

и дървета с диаметър до 10 см.” е предвиден период за изпълнение 09.03.2015-07.05.2015  , а в 

линейния план график  е посочен период 09.03.2015 -13.03.2015 г.  

 

9.  „Мегаинвест Холд” ЕООД 



 50 

Мотиви :  

Правно основание – чл.69 , ал.1, т.3 от ЗОП – Участникът е представил оферта , която не 

отговаря на предварителните условия на Възложителя / посочени в Техническата спецификация , 

Документацията за участие и законовите и подзаконови актове в областта на строителството./  

Фактически основания :  

Представеното техническо предложение не е изготвено в съответствие и не отговаря на  

изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и Документацията за участие. 

1. В предлаганото от  участника  техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни не са 

предвидени изпълнение на основни видове дейности , свързани с изпълнението на строителството , 

което прави предложението му , несъответстващо на Техническите спецификации , Проекто-

договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ , Наредба № 2/ 30.07.2003 

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

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба 

№3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е 

предвидено време за откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за 

отлагане върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.  

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото 

предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил ,  

дейностите по  отлагане върху терена, но не е посочил същите , като не е предвидил времетраене в 

ЛПГ.  

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него 

срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а  за 

откриване на строителна площадка , даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане 

върху терена , за почистване на строителната площадка , както и предаването на обекта на 

Възложителя , удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15. 

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Студено 

фрезоване на деформации по пътна настилка „. 

Съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие и 

Проектодоговора срокът за изпълнение на поръчката , предлаган от участника , започва с предаване 

на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а , с който момент следва 

да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация , с който строителят предава обекта на 

възложителя”. 

2. Налице е  разминаване в записите между отделните документи на Техническото предложение 

във връзка с броя работници , които са предвидени за изпълнение на отделните видове СМР , 

например :  

- за позиция № 6 в ЛПГ „Уплътняване на земна основа до 95% от максималната обемна 

плътност -Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до км 

32+919.02” в ЛПГ са предвидени 4 души , а в обяснителната записка – стр.66- 3 души. 

-  за позиция № 7 в ЛПГ „ Основа от несортиран трошен камък с дебелина 35 см включително 

всички свързани с това разходи -Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 

30+500.00 до км 32+919.02”  в ЛПГ са предвидени 16 души , а в обяснителната записка – 

стр.66- 4 души. 

- за позиция № 8 в ЛПГ Направа на първи битумен разлив за връзка включително всички 

свързани с това разходи-Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до 

км 32+919.02  в ЛПГ са предвидени 2 души , а в обяснителната записка – стр.66- 1 души. 

- за позиция № 12 в ЛПГ Изкоп за съоръжения , вкл. и всички свързани с това разходи -

Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до км 32+919.02 в ЛПГ са 

предвидени 6 души , а в обяснителната записка – стр.67- 2 души. 

- за позиция № 13 в ЛПГ Доставка и полагане на тръби ф 80 см, вкл. и всички свързани с това 

разходи -Участък от км 20+000 до км 28+583.77 и участък от км 30+500.00 до км 32+919.02  

в ЛПГ са предвидени 12 души , а в обяснителната записка – стр.67- 8 души. 
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II. Допуска до оценяване на техническото предложение на офертата на участник ДЗЗД 

„Пътища Якимово”. 

 

Комисията премина към оценка на „Техническото предложение” ,  Образец № 20 на 

допуснатия участник, съгласно Методика за комплексна оценка на офертите. 

I. Оценка на техническите оферти по показател „ Техническа оценка „ – Т 

1. Оценка на офертата на ДЗЗД„Пътища Якимово”  по  подпоказател  А.   „Технологична 

последователност на строителните процеси „ – ТА  

В своето техническо предложение участникът подробно е описал необходимите технически 

ресурси за изпълнението на поръчката и тяхното разпределеност в отделните етапи.В детайли е 

представена организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и 

оборудване, временна организация за движение,  охрана на обекта, временно електроснабдяване и 

водоснабдяване, и мерки за безопасност). Представен е план за доставка на  материали,който е  

обвързан с отделните етапи на изпълнение. 

Представено е подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за 

изпълнение на поръчката. 

Участникът е описал  подробно показатели за постигане на качество – характеристики на 

основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата 

спецификация и инвестиционните проекти.  

Подробно са описани мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на 

контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности,  както и на други начини, 

необходими за изпълнението на предмета на договора.  

Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за 

изпълнението на договора. Предложението показва  ясно разбиране на логиката на линейния график 

за изпълнение, в частта, свързана с обекта на описанието, и последователността на отделните етапи 

и демонстрира по безспорен начин, че ще бъде спазен графика. 

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящият подпоказател –6 

т.  

2. Оценка на офертата на ДЗЗД„Пътища Якимово”  по  подпоказател  Б.   „Управление на 

риска „ – ТБ  

Участникът е анализирал предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от 

рисковете са посочени съответните мерки за въздействие, предложени са и конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, както и конкретни адекватни мерки за преодоляване на 

последиците при евентуалното му настъпване. 

В допълнение е разгледана и възможността от настъпването на други рискови фактори 

(неидентифицирани от Възложителя), свързани конкретно с начина на работа и сроковете за 

изпълнение, като същите са подробно представени, съобразени са с направените допускания, както и 

е предложена ясна и обвързана с идентифицираните рискове стратегия за управлението им, като са 

представени мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване. 

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящият подпоказател –6 

т.  

Общо точки по  формулата TN = TA + TБ , съгласно методика за комплексна оценка на офертите –  

 

ТN = 6т.+6т. = 12 т. 
Общо точки по показател „Техническа оценка” Т по формулата, съгласно методика за комплексна 

оценка на офертите –  

 
        TN 

Т = -------------- x 50 = .......бр. точки 

 

       TMAX 
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