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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

 

от дейността на комисия, назначена с Заповед № РД – 08 – 381/26.05.2016 г. на Кмета 

на Община Айтос, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура 

за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Ремонт на уличната, пешеходната и алейна мрежа в границите на Община Айтос, 
в т.ч. и тротоарите на всички улици, паркинги, пешеходни зони и зони за отдих“, 

обявена с Решение № ОП-16-16 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Айтос и 

публикувана в РОП на АОП № 00195-2016-0010. 

На 20.06.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос, 

се проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените 

документи на Комисия в състав:  

 

Председател: Мариана Димова – Зам. кмет на община Айтос 

И членове: 
1. Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист външен експерт по чл. 19 от 

ЗОП; 

2. инж. Калин Тодоров Бочуков – инженер – външен експерт по чл. 19 от ЗОП; 

3. Таня Анестиева – Главен счетоводител; 

4. инж. Мая Богданова Богданова – инженер – външен експерт по чл. 19 от ЗОП. 

 

Протокол № 1 от 07.06.2016 год. е изпратен до всички участници в процедурата. 

Писмата са получени от всички участници в процедурата. 

В срока, определен от Комисията следните участници представиха 

изисканите документи: 

1. „Щрабаг“ ЕАД, вх. № 92-Ф-653 от 08.06.2016 год.; 

2. „Елит Кар Строй“, вх. № 92-Ф-656 от 08.06.2016 год., 

Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените от другите 

участници документи.  

  За допълнителните документи, представени от горепосочените участници в 

срока, съгласно Протокол № 1, Комисията реши, че същите следва да бъдат взети под 

внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя, тъй като същите са постъпили в деловодството на Община 

Айтос в срок и отговарят на изискванията на чл.68 ал. 9 от ЗОП. 

  В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните 

изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, по 

входящ номер на офертите, Комисията установи следното: 

 

1. За участника „Щрабаг“ ЕАД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-593 от 

25.05.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в 

Протокол № 1 и е изискала от участника да представи в срок от пет работни дни от 

получаването на протокола:  

• липсва декларация – образец 17 Административни сведения за участника, 

съгласно Раздел III „Изисквания към офертата“, Част II „Съдържание на офертата“, 

точка 22 от документацията за участие в процедурата. 

 Oт „Щрабаг“ ЕАД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 92-Ф-653 от 

08.06.2016 год., са постъпили следните документи: 
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• декларация – образец 17 Административни сведения за участника, 

съгласно Раздел III „Изисквания към офертата“, Част II „Съдържание на офертата“, 

точка 22 от документацията за участие в процедурата. 

  МОТИВИ: 

  Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата 

за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка 

отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на 

обществената поръчка и покриват изискванията за подбор. 

  Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП. 

  Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик №2 

„Техническа оферта“. 

 

2. За участника „Елит Кар Строй“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 92-Ф-597 от 

25.05.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в 

Протокол № 1 и е изискала от участника да представи в срок от пет работни дни от 

получаването на протокола: 

• В списък – Декларация за техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на строителството, включително оборудване за 

осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване по чл.51, 

ал.1, т.9 от ЗОП – образец 8 е посочено наличието на компресор. Съгласно Раздел III 

„Изисквания към офертата“, Част II „Съдържание на офертата“, точка 7.4 от 

документацията за участие в процедурата, минималното изискване на възложителя е 

участниците да притежават 1 бр. моторна бухалка. 

Oт „Елит Кар Строй“ ЕООД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 92-Ф-656 

от 08.06.2016 год., са постъпили следните документи: 

• Придружително писмо; 

• списък – Декларация за техническото оборудване (Образец № 8); 

• Копие на договор от 08.06.2016 г. със „СК Път Строй Инфест“ ООД; 

 

МОТИВИ: 

  Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата 

за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка 

отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на 

обществената поръчка и покриват изискванията за подбор. 

  Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП. 

  Поради изложеното Комисията допуска участника до разглеждане на Плик №2 

„Техническа оферта“. 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които отговарят на 

изискванията за подбор, а именно: 

1. „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД, оферта с вх. № 92-Ф-588 от 20.05.2016 год.; 

2. „Пътища и мостове“ ЕООД, оферта с вх. № 92-Ф-589 от 25.05.2016 год.; 

3. „Щрабаг“ ЕАД, оферта с вх. № 92-Ф-593 от 25.05.2016 год.; 

4. „Бургаспътстрой“ АД, оферта с вх. № 92-Ф-594 от 25.05.2016 год.; 
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5. Консорциум „Път 2004“ ДЗЗД, оферта с вх. № 92-Ф-595 от 25.05.2016 год.; 

6. „Елит Кар Строй“ ЕООД, оферта с вх. № 92-Ф-597 от 25.05.2016 год. 

 

Съгласно поставените изисквания на възложителя в документацията за участие: 

 Техническо предложение, следва да бъде изготвено по образец (Образец №10), 

при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация и работните проекти. 

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на 

поръчката, както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, като 

заявяваме, че ги приемаме. 

2. Срок за изпълнение на строителството: …………… /календарни дни/, считано 

от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.  

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 

180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да 

бъде цяло число! От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок 

за строителство извън горепосочените такива. 

3. Срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок: 

……………../календарни дни/, считано от датата на получаване им в писмен вид от 

Възложителя.  

Указание:  Срокът за отстраняване на нередности не следва да бъде по – дълъг от 30 

календарни дни. Предложеният срок за отстраняване на нередности следва да бъде 

цяло число! От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

отстраняване на нередности извън горепосочения такъв.  

4. Декларираме, че като изпълнител ще отстраняваме за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се дефекти в следните гаранционни срокове:  

- за изграждане на обекти на уличната мрежа -3/три/ години.; 

- за основен ремонт на обекти на уличната мрежа- 2 /две/ години.;  

- за улични настилки-1 /една/ година. 

5. Декларираме, че като изпълнител ще извършваме контрол на качеството на 

материалите използвани за строителния процес: качеството на влаганите материали ще 

се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт /декларация за 

експлоатационни показатели/, подписана и подпечатана от производителя или негов 

представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. Влаганите строителни материали 

трябва ще бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на 

български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 

представител. 

6. Декларираме, че като изпълнител ще извършваме контрол на качеството на 

изпълнението на отделните видове работи и ще спазваме нормативната база, която 

урежда изпълнението на строителния процес.  

•  Правилник за изпълнение и приемане на пътища и улици (утв. със зап. № 

320/1978 на МССМ, БСА, бр.3 от 1978г.); 

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. 

• Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

7. Декларираме, че като изпълнител ще спазваме технологията на изпълнение на 

видовете строителните и монтажни работи които да осигуряват максимални 

ефективност и качество. Ще спазваме изискванията на действащите Правилници за 

изпълнение на видовете строителните и монтажни работи. 
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8. Декларираме, че като изпълнител за осигуряване необходимата безопасност 

на труда по време на строителството, всички работници ще бъдат запознати със 

специфичността на работите, които имат да извършват. 

9. Изпълнението на СМР ще бъде съобразено със всички нормативни актове по 

безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, 

като: 

-   Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);  

-   Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  

-   Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински 

прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 

г.)  

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.); 

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 

на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, 

бр.46 от 2001 г.) и др. 

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

10. Декларираме, че като изпълнител ще предприемем мерки за опазването на 

околната среда по време на строителството. 

 Ще определим ред  за изхвърляне на течни и твърди отпадъци. 

 Ще спазваме разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

 Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако 

това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в 

действащата Наредба на Общински съвет - Айтос. 

11. Декларираме, че като изпълнител ще вземем предвид характерните 

климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа 

документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 

год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

12. Декларираме, че като изпълнител ще извършим временна организация на 

движението: преди започване изграждането на обекта ще изготвим проект за временна 

организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и 

улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), съгласуван от представители на РПУ Пътна 

полиция – Айтос и община Айтос. 

Приложение: 

 

1. Работна програма за изпълнение на строителството. 

Минимални изисквания към съдържанието на Приложение – Работна програма 

за изпълнение на строителството. 

Участникът следва в съответствие с техническите спецификации на 

Възложителя да опише предложението си за изпълнение на СМР-тата, вкл. начина на 

изпълнение на една или повече от дейностите, последователността или 

взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане 



5 

 

 

на качество, действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, 

организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника 

ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. 

2. Подробен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и 

разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно 

свързан с работната програма за изпълнение на строителството предложена от 

участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. 

 

1. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участника 

„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД. 

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участника „ИНФРА 

ЕКСПЕРТ“ ЕООД: 

Плик № 2 на участника „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД съдържа Техническо 

предложение по Образец № 10 от документацията, в което участникът предлага 

следното: 

• Срок за изпълнение на строителството – 36 (тридесет и шест) календарни 

дни; 

• Срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок: – 5 

(пет) календарни дни. 

 Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.  

В работната си програма участникът е описал следните основни моменти, 

съгласно изискванията на възложителя: 

 Организация на работата. 

 Участникът е описал, че има дългогодишен опит в управлението на проекти и в 

организирането на строителния процес на обекти от подобен характер. Има създадена 

строга функционална йерархична структура, представляваща съвкупност от различни 

звена и отдели. С това гарантира добрата организация на строителния процес и 

своевременния контрол на извършваните строителни работи. Посочва, че предвидените 

СМР ще осъществи с работни групи от служители и механизация, собственост на 

участника, като преди да започне работа същите ще бъдат дислоцирани според 

изискванията на Възложителя и в съответствие с изготвения линеен календарен график 

за изпълнение на обекта. 

 Последователност и взаимообвързаност. 

 В тази точка участникът е описал разработването на линеен календарен график, 

включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности 

предвидени в ОКС. Посочил е, че при изготвянето на графика се е съобразил с 

технологията, организацията, линейния график, обема и видовете работи и дейности по 

ОКС. Спазил е технологичната последователност. 

 Начини и мерки за постигане на качеството. 

 Участникът е описал, че за постигане на качеството при изпълнението на СМР 

предвижда да осъществява задължителни инструктажи на работниците, да осигури  

необходимата механизация и облекло. Ще въведе и приложи всички доказани нови 

технологии, с които се гарантира качество на изпълнените СМР. 

 Посочил е стриктното спазване на изискванията на въведената и реално 

функционираща система за контрол на качеството ISO 9001:2008, за опазване на 

околната среда ISO 14001:2004, за здравословни и безопасни условия на труд BS 

OHSAS 18001:2007 и сертификат за производствен контрол на материалите във връзка 

с НСИОССП. 
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 Действия за изпълнение на ключовите моменти. 

 За реализацията на проекта навреме и в рамките на бюджета участникът е 

описал осем ключови момента, които ще изпълни.  

 Описание на организацията и разпределението на човешките ресурси, 

необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала, в съответствие с 
графика за изпълнение. 
 Участникът е посочил, че разполага с добре сработен екип с необходимия опит и 

квалификация. Доказал е своето твърдение с Декларация по чл.51, ал.1, т. 4 и 7 от ЗОП. 

 Технология и организация на изпълнение на отделните строително -

монтажни работи. 

 В тази част от предложението си участникът подробно е описал начина на 

доставяне на цялата техника, работна ръка, оборудване, материали и изпълнение на 

всички дейности, свързани с изграждането на асфалтовите пластове, предмет на 

срокове и условия на договора. Посочва дейностите по контрол на материалите за 

асфалтовите смеси, изискванията към тях, строителните изисквания при изпълнение на 

асфалтовите пластове. 

 Описание на организацията на строителната площадка (складиране на 

материалите и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на 

обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с графика за 

изпълнение. 
 Участникът е описал, че при откриване на строителната площадка по смисъла на 

ЗУТ, ще постави информационни табели за строежа, предварително съгласувани със 

строителния надзор, както и, че ще изпълнява необходимите мерки по информация и 

публичност. 

Към техническото предложение са приложени също така: 

• Линеен календарен график; 

• Диаграма на работната ръка. 

 

 МОТИВИ:  

 От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не 

отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:  

• В линейния график не фигурират всички видове строителни и монтажни 

работи за обекта, предмет на поръчката, съгласно техническата спецификация; 

• Установи се разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния 

календарен график (в частта за селата) и е констатирано несъответствие, а именно: 

1. В линейния график в т. Б За села за позиция „Доставка и полагане на 

несортиран трошен камък за основа“ за начало на СМР участникът е посочил 25-ти 

ден, а по-нататък в графика е посочен 18-ти ден;  

2. В линейния график в т. Б За села за позиция „Доставка и машинно полагане 

на плътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане 

на битумен разлив“ за начало на СМР участникът е посочил 145-ти ден, а по-нататък в 

графика е посочен 32-ри ден; 

3. В линейния график в т. Б За села за позиция „Изкърпване на единични дупки 

и деформации на настилката с плътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, 

разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване“ за начало на СМР участникът е 

посочил 115-ти ден, а по-нататък в графика е посочен 24-ти ден; 

4. В линейния график в т. Б За села за позиция „Доставка и машинно полагане 

на неплътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, 
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полагане на битумен разлив“ за начало на СМР участникът е посочил 115-ти ден, а по-

нататък в графика е посочен 24-ти ден; 

5. В линейния график в т. Б За села за позиция „Изкърпване на единични дупки 

и деформации на настилката с неплътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, 

почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване“ за начало на СМР 

участникът е посочил 125-ти ден, а по-нататък в графика е посочен 26-ти ден; 

6. В линейния график в т. Б За села за позиция „ Корекции 

повдигане/понижаване на нивото на капаци и решетки на шахти“ за начало на СМР 

участникът е посочил 135-ти ден, а по-нататък в графика е посочен 18-ти ден; 

7. В линейния график в т. Б За села за позиция „Фугиране с битум на 

съществуващи пукнатини в асфалтобетонови настилки“ за начало на СМР 

участникът е посочил 90-ти ден, а по-нататък в графика е посочен 19-ти ден; 

8. В линейния график в т. Б За села за позиция „Линейно машинно изрязване на 

съществуващи асфалтобетонови настилки“ за начало на СМР участникът е посочил 

15-ти ден, а по-нататък в графика е посочен 22-ти ден; 

9. В линейния график в т. Б За села за позиция „Фрезоване на съществуваща 

асфалтова настилка“ за начало на СМР участникът е посочил 100-тен ден, а по-

нататък в графика е посочен 22-ти ден; 

10. В линейния график в т. Б За села за позиция „Демонтаж на стари улични 

бордюри и всички свързани с това разходи“ за начало на СМР участникът е посочил 

110-ти ден, а по-нататък в графика е посочен 25-ти ден; 

11. В линейния график в т. Б За села за позиция „Доставка и полагане на 

улични бетонови бордюри“ за начало на СМР участникът е посочил 140-ти ден, а по-

нататък в графика е посочен 30-ти ден; 

12. В линейния график в т. Б За села за позиция „Разваляне на стар тротоари 

всички свързани с това разходи“ за начало на СМР участникът е посочил 20-ти ден, а 

по-нататък в графика е посочен 26-ти ден; 

13. В линейния график в т. Б За села за позиция „Изпълнение на тротоарни 

настилки с плочки“, за начало на СМР участника е посочил 35-ти ден, а по-нататък в 

графика е посочен 32-ри ден. 

Комисията установи, че в представения линеен график в т.Б за села участникът е 

допуснал грешки, които се изразяват в разминаване на посочения от него ден и 

отбелязването в графика на дните от позиция 1 до позиция 13.  Комисията обсъди 

констатираното разминаване в представения линеен график и реши, че не може да 

изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна 

на неговото техническо предложение, което е недопустимо съгласно чл. 68, ал. 11 от 

ЗОП(отм.). Комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на 

изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 

оценявана. 

 

 Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо 

предложение”  на оферта с вх. № 92-Ф-588 от 20.05.2016 год., депозирана от участник 

„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД, Комисията констатира, че същото не отговаря на 

изискванията, поставени от Възложителя, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 

от ЗОП(отм.) предлага участника за отстраняване от процедурата.  

 

2.  Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник 

„Пътища и мостове“ ЕООД. 
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Плик № 2 на участника „Пътища и мостове“ ЕООД съдържа Техническо 

предложение по Образец № 10 от документацията, в което участникът предлага 

следното: 

• Срок за изпълнение на строителството – 30 (тридесет ) календарни дни; 

• Срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок: – 1 

(един) календарен ден. 

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.  

В работната си програма участникът е описал следните основни моменти, 

съгласно изискванията на възложителя: 

хххххх Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх 

 Към техническото предложение са приложени също така: 

• Линеен график за изпълнение на строителството; 

• Декларация за използваните основни строителни материали; 

• Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

 

МОТИВИ:  

От прегледа на техническото предложение на участника „Пътища и мостове“ 

ЕООД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както 

към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и 

предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в 

техническата спецификация и документацията за участие в обществената  поръчката. С 

оглед, на което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по 

техническите показатели, съгласно методиката за оценка в процедурата. 

 

3. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник 

„Щрабаг“ АД.  

Плик № 2 на участника „Щрабаг АД съдържа Техническо предложение по 

Образец № 10 от документацията, в което участникът предлага следното: 

• Срок за изпълнение на строителството –  хххххх Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх; 

• Срок за отстраняване на нередности в предложения гранционен срок: 

хххххх Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх 

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.  

В работната си програма участникът е описал следните основни моменти, 

съгласно изискванията на възложителя: 

 хххххх Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх 

 Към техническото предложение са приложени също така: 

• Линеен график за обект: „Ремонт на уличната, пешеходната и алейна мрежа в 

границите на Община Айтос, в т.ч. и тротоарите на всички улици, паркинги, 

пешеходни зони и зони за отдих“; 

• График на работната ръка; 

• Декларации и сертификати за използваните основни строителни материали; 

• Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

 

МОТИВИ:  

От прегледа на техническото предложение на участника „Щрабаг“ АД се 

констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към 

съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението 

за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата 
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спецификация и документацията за участие в обществената  поръчката. С оглед, на 

което офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по 

техническите показатели, съгласно методиката за оценка в процедурата. 

 

4. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД.  

Плик № 2 на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД съдържа Техническо 

предложение по Образец № 10 от документацията, в което участникът предлага 

следното: 

• Срок за изпълнение на строителството – 3 (три) календарни дни; 

• Срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок: – 1 

(един) календарен ден. 

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.  

В работната си програма участникът е описал следните основни моменти, 

съгласно изискванията на възложителя: 

хххххх Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх 

 Към техническото предложение са приложени също така: 

• Линеен график за изпълнението на работите; 

• Диаграма на работната ръка; 

• Декларации и сертификати за използваните основни строителни материали; 

• Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

 

МОТИВИ:  

От прегледа на техническото предложение на участника 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД се констатира, че то отговаря на поставените от 

възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото 

предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на 

поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в 

обществената  поръчката. С оглед, на което офертата на участника се допуска до етап 

оценка на предложението по техническите показатели, съгласно методиката за оценка в 

процедурата. 

 

5. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник 

„КОНСОРЦИУМ „ПЪТ 2004“ ДЗЗД.  

Плик № 2 на участника КОНСОРЦИУМ „ПЪТ 2004“ ДЗЗД съдържа 

Техническо предложение по Образец № 10 от документацията, в което участникът 

предлага следното: 

• Срок за изпълнение на строителството –  20 (двадесет) календарни дни; 

• Срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок: – 1 

(един) календарен ден. 

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.  

В работната си програма участникът е описал следните основни моменти, 

съгласно изискванията на възложителя: 

Описание на основните видовете работи и тяхната последователност на 

изпълнение, включени в предмета на поръчката. 

Участникът описва изпълнението на обществената поръчка, като включва 

дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, 

а именно: Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална 

експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят 
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техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с 

действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти 

/в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на 

пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, 

отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на 

повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят 

конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/; Строителство 

на улици; Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите 

спецификации строителни материали и продукти; Извършване на необходимите 

изпитвания и лабораторни изследвания; Отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка. 

Посочил е всички дейности които се предвиждат да се изпълнят в град Айтос и селата в 

община Айтос, съгласно техническата спецификация на възложителя. 

Строително-монтажни работи. 

Участникът описва, че след като всички подготвителни работи бъдат завършени 

ще се започне изпълнението на СМР в последователност и взаимообвързаност за всеки 

един ден. Посочва подробно изпълнението на всички предвидени дейности, 

съответстващи на техническата спецификация от документацията за участие. За всяка 

дейност е описана технологията и необходимата работна ръка и механизацията за 

изпълнението й. Дейностите следват последователността на работите, съгласно тяхната 

специфика. 

Ключови моменти, свързани с постигането целите на договора и очаквани 

резултати. 

Описани са ключови моменти през времето на изпълнението на поръчката, както 

и организационните мероприятия за преодоляване на ключовите моменти. 

Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството 

на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. 

Участникът е описал, че организацията на текущия контрол представлява 

цялостна система от оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури качество 

на изпълняваните строителни работи, което е удовлетворително, адекватно за 

потребителя, заслужаващо доверие и икономичност. В последователни точки е опасана 

структурата на системата, включваща обединението на няколко взаимосвързани етапа. 

Също така посочва, че в реализацията на строително - монтажните работи ще бъдат 

спазвани всички действащи към момента законови разпоредби, правилници и 

нормативи на територията на Република България и ЕС; БДС, БДС EU; ЕU стандарти - 

EN; ISO 9001; ISO 14001; ОНSАS 18001. 

Към работната си програма участникът е представил декларация за качеството 

на предлаганите технологии за изпълнение на поръчката, в която подробно се описва 

технологията на изпълнение, техническите и функционални характеристики на 

влаганите материали, организационна схема. Изброени са нормативни актове, които ще 

се спазват при изпълнението на обектите предмет на поръчката. 

 Към техническото предложение са приложени също така: 

• Линеен график; 

• Диаграма за разпределение на работната ръка; 

• Декларации и сертификати за използваните основни строителни материали; 

 

МОТИВИ:  

От прегледа на техническото предложение на участника „КОНСОРЦИУМ 

„ПЪТ 2004“ ДЗЗД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя 
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изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, 

така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените 

изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената  

поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на 

предложението по техническите показатели, съгласно методиката за оценка в 

процедурата. 

 

6. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник 

„ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ ЕООД.  

Плик № 2 на участника ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ ЕООД съдържа Техническо 

предложение по Образец № 10 от документацията, в което участникът предлага 

следното: 

• Срок за изпълнение на строителството –  хххххх Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх; 

• Срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок: 

хххххх Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх 

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.  

В работната си програма участникът е описал следните основни моменти, 

съгласно изискванията на възложителя: 

хххххх Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх 

  Към техническото предложение са приложени също така: 

• Линеен график; 

• Диаграма на работната ръка; 

• Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

 

МОТИВИ:  

От прегледа на техническото предложение на участника „ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ 

ЕООД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както 

към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и 

предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в 

техническата спецификация и документацията за участие в обществената  поръчката. С 

оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по 

техническите показатели, съгласно методиката за оценка в процедурата. 

 

II. Писмени обосновки. 

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 70 от ЗОП, от 

която е констатирано, че предложенията по показател:  П1 – Срок за изпълнение на 

строителството – от участниците  „ЩРАБАГ“ ЕАД, „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, 

„ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ ЕООД са с повече от 20 % по-благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници. 

Предвид изложеното бе взето решение на основание чл.70 от ЗОП на 

участниците да бъдат изискани подробни писмени обосновки относно начина на 

образуване на предложенията им по показател: П1 – Срок за изпълнение на 

строителството, като срока за представянето им следва да бъде три работни дни от 

деня, следващ получаването му от участниците. 

В 16:00 часа приключи закритото заседанието на комисията. 

 

На 11.07.2016 г. в 09:00 часа комисията се събра на закрито заседание, като 

задачата й беше преглед на представените писмени обосновки, както следва: 



12 

 

 

1. „ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ ЕООД – представена с вх.№ 92-Ф-710/23.06.2016 год. 

2. „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД – представена с вх.№ 92-Ф-721/24.06.2016 год. 

3. „ЩРАБАГ“ ЕАД – представена с вх.№ 92-Ф-703(1)/27.06.2016 год. 

Разглеждане на представените обосновки от Комисията: 

1. В определения от комисията срок е получена обосновка от участника „ЕЛИТ 

КАР СТРОЙ“ ЕООД, с вх.№ 92-Ф-710/23.06.2016 год. Кратко описание на 

представената обосновка от участника – 3 стр. 

В изпълнение на императивно установеното й в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение 

за преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от 

негова страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната 

норма, Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника 

писмена обосновка, в резултат на което установи: 

На първо място участникът посочва, че предложеният срок за изпълнение на 

поръчката е на база поточно – смесения метод на организация, който е избрал. 

Следвайки технологичната последователност, предвижда постепенно включване на 

работите една след друга с частично застъпване, когато технологията на строителството 

го позволява. По този начин участникът посочва, че ще постигне едновременно 

завършване на няколко вида работа. На следващо място посочва, че при анализиране на 

производителността на работниците е установил, че при непрекъснат процес на работа и 

повтаряне на определена серия от операции, обемът на изпълнението е с по-голямо 

качество и с по-кратък срок. Изпълнението за време се влияе и при мобилизиране на три 

равнопоставени звена, като се създават предпоставки за конкурентост, без да се допуска 

директно взаимодействие между групите. Посочва, че така избраният метод значително 

скъсява срока за изпълнение и представлява оригинално решение за изпълнение, от 

гледна точка на времевия показател. Сочи, че за изпълнението на СМР е планирал 

използването на три екипа, което е три пъти повече от минималното изискване на 

Възложителя. Също така описва, че срокът е определен, базирайки се на високата 

производителност на машините, с които ще изпълни поръчката, а именно пътна фреза с 

производителност 4 500 м2, асфалтополагащо звено с производителност 500 т/ден, както 

и това, че асфалтовата смес ще се доставя от гр.Ямбол с производителност 200 т/час. 

Посочва, че предлаганите срокове за изпълнение на всяка дейност по СМР са въз основа 

на разработената технология, последователност, взаимна връзка и продължителност на 

изпълнение, както и на базата на трудоемкостите и броя на работниците и необходимата 

механизация. Посочва, че е установена технологично най-целесъобразната 

последователност на изпълнение и възможността за съвместяване на различните видове 

СМР във времето и пространството, която от своя страна води до намаляване на 

сроковете за изпълнение на поръчката. Също така посочва, че за съкращаване на 

времетраенето на строителството, основните работи се съвместяват във времето и 

правилно разпределя работната ръка и равномерността на диаграмата на работната ръка. 

Посочва, че съгласно графика за работа на обектите е видно, че за изпълнението им са 

предвидени 85 души, като за по-голяма част от видовете работа са предвидени повече 

хора от необходимото, което ще доведе до едновременното им завършване, което 

предполага предвидена сменност на работния процес. Тоест за извършването им, с цел 

спазване на графика, за някой дейности е предвидено изпълнението при режим на смени, 

дори и в тъмната част от денонощието, при осигуряване на необходимите мерки за 

безопасни условия на труд.  

 

Разглеждане на представената обосновка и проверка за наличието на 

обективни обстоятелства свързани със: 
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- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка 

- предложено техническо решение 

- наличието на изключително благоприятни условия за участника 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка 

- получаване на държавна помощ 

 

МОТИВИ:  

След анализ на представената от участника писмена обосновка комисията реши, 

че следва да я приема поради следните обстоятелства: 

На първо място комисията приема в представената писмена обосновка, 

техническо решение с подробни аргументи, включващи: при изпълнението на СМР 

участникът е планирал използването на три екипа, като ще се създадат предпоставки за 

конкурентост, без да се допуска директно взаимодействие между групите. Избраният 

метод в действителност значително скъсява срока за изпълнение на строителството  и 

представлява оригинално решение, от гледна точка на времевия показател. Участникът 

обосновава предложения срок от него за изпълнение на строителството с предвиждането 

на 85 души, като предвижда и сменност на работния процес. Комисията на база на 

анализ на предложения метод от участника по отношение на предложения срок за 

изпълнение на строителството, приема, че участникът е аргументирал и доказал на база 

обективни обстоятелства и оригинално решение, предложения от него срок за 

изпълнение в техническото предложение.  

На следващо място комисията приема така представената писмена обосновка 

предвид това, че участникът в нея е описал организацията на ресурсите за изпълнение на 

предмета на поръчката и срока, офериран в техническото предложение е обективно 

определен от него. 

 

Поради горепосочените причини Комисията, в рамките на своята оперативна 

самостоятелност, взе решение, да  приеме на основание чл. 70, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от 

ЗОП писмената обосновка на „ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ ЕООД, като счита, че са налице 

обективни обстоятелства, свързани с наличие на оригинално техническо решение, 

водещо до икономичност и изключително благоприятни условия при изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши, че приема представената 

писмена обосновка и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП ДОПУСКА участника „ЕЛИТ 

КАР СТРОЙ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата - до оценка на 

техническото предложение. 

 

2. В определения от комисията срок е получена обосновка от участника 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, с вх.№ 92-Ф-721/24.06.2016 год. Кратко описание на 

представената обосновка от участника, която е 2 стр. 

В изпълнение на императивно установеното й в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение за 

преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от негова 

страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната норма, 

Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника писмена 

обосновка, в резултат на което установи: 

На първо място участникът посочва, че срокът, който е предложил за изпълнение 

на поръчката е на база натрупания богат опит и изпълнените до момента множество 

обекти от подобен характер. В качеството си на изпълнител на поръчки, подобни или 
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сходни с предмета на настоящата процедура, участникът е демонстрирал своите 

възможности. Посочва, че приложените референции и удостоверения за добро 

изпълнение към Документацията за подбор недвусмислено доказват, че 

„Бургаспътстрой“ АД е дружество с дългогодишна история и традиция в пътното 

строителство и са неоспорими доказателствата за възможността за качествено и срочно 

изпълнение на поръчката. Сочи, че срокът за изпълнение е определен на база на реално 

изпълнени обеми на асфалтови и пътни ремонти при редица подобни обекти. Твърди, че 

в условията на интензивно автомобилно движение, дружеството е създало практика на 

експедитивност, висока дневна производителност на работата за съкращаване сроковете 

за изпълнение при осигурена безопасност, както за работниците, така и за участниците в 

движението. На следващо място посочва, че разполага с изисканите от възложителя 

минимален брой специализирана техника и ръководен персонал за изпълнението на 

поръчката, доказани с Образец № 6 и Образец № 8 от документите за подбор. Посочва, 

че разполага с достатъчен брой обучен персонал за сформиране на няколко работни 

групи за всеки вид работа, с което гарантира обезпечаването на предложения срок. Сочи, 

че разполага с  голям машинен парк, /в т.ч. 12бр. валяци, 21бр. самосвали, 14бр. багери и 

тов.машини, 4бр. асфалтополагачи, 2бр. пътни фрези, 3бр. моторни духалки, 6бр. 

асфалторезачи, 6бр. ръчни трамбовки./, удовлетворяващи изискванията на Възложителя 

и достатъчни за сформирането на отделни механизирани звена за изпълнение на СМР 

едновременно в няколко района, съгласно графика за изпълнение. Посочва също 

наличието на три асфалтосмесителни инсталации с обща производителност на асфалтови 

смеси по 2560т/ден, както и с две трошачо-сортировъчни инсталации с обща 

производителност по 320 м3/ден, с което гарантира възможностите си за производство и 

доставка на скални материали и асфалтови смеси в нужните количества за обезпечаване 

предложения от него срок. На следващо място посочва, че от изключително значение е 

фактът, че разполага с асфалтова база и трошачно-сортировъчна инсталация на 

територията на град Айтос, което дава възможност за бърза реакция и скъсяване времето 

за доставки на асфалтови смеси и скални материали, необходими за строителството. 

Сочи, че съгласно приложения към офертата Линеен график за изпълнение на работите, 

строителството ще се извършва от няколко строителни екипа, едновременно снабдени 

със съответната механизация и оборудване. 

 

Разглеждане на представената обосновка на „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД и 

проверка за наличието на обективни обстоятелства свързани със: 
- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка 

- предложено техническо решение 

- наличието на изключително благоприятни условия за участника 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка 

- получаване на държавна помощ 

 

МОТИВИ: 

След анализ на представената от участника писмена обосновка комисията реши, 

че не следва да я приема поради следните обстоятелства: 

На първо място комисията не приема представената писмена обосновка, тъй като 

същата е бланкетна, обща и не обосновава по безспорен начин срока, предложен от 

участника. Наличието на богат опит на участника при изпълнението на подобни или 

сходни поръчки не може да се приеме за благоприятно обстоятелство. Комисията не 

може да го приеме и като явяващо се по-благоприятно обстоятелство в сравнение с 

останалите участници в процедурата, тъй като опитът на участника се отнася към 
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критериите за подбор. Самият факт, че участникът е допуснат до този етап доказва, че 

той отговаря на тези критерии за подбор. На следващо място в обосновката си 

участникът посочва, че „разполага с изисканите от възложителя минимален брой 

специализирана техника и ръководен персонал за изпълнението на поръчката, доказани с 

Образец № 6 и Образец № 8 от документите за подбор“, но не обосновава, с какво точно 

наличието на техника и персонал ще допринесе за изпълнението на оферирания от него 

срок. С наличието на специализирана техника и ръководен персонал участникът доказва, 

че отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, но не и доказване на 

оферирания срок за изпълнение от него.  

На следващо място не е ясно за комисията по какъв начин наличието на три 

асфалтосмесителни инсталации с обща производителност на асфалтови смеси по 

2560т/ден, както и с две трошачо-сортировъчни инсталации с обща производителност по 

320 м3/ден ще допринесе за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от 

участника срок за изпълнение на строителството. 

Представената обосновка от участника е обща и не съдържа пояснения и мотиви за 

конкретния предложен срок за изпълнение на строителството. Комисията констатира, че 

участникът не е описал и не е представил конкретни доказателства за времевото 

разпределение на предложения от него по показател срок за изпълнение на 

строителството. 

 

Поради горепосочените причини комисията, в рамките на своята оперативна 

самостоятелност, взе решение ДА НЕ ПРИЕМЕ писмената обосновка по показател: 

Срок за изпълнение на строителството, с вх. № 92-Ф-721/24.06.2016 год. на участника 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, като счита, че не са налице обективни обстоятелства, 

свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено 

техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка и получаване на държавна 

помощ съгл. чл. 70, ал. 2 от ЗОП 

 

Предвид гореизложеното Комисията и на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП предлага 

участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД да бъде ОТСТРАНЕН от по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

3. В определения от комисията срок е получена обосновка от участника 

„Щрабаг“ ЕАД, с вх. № 92-Ф-703(1)/27.06.2016 г. Кратко описание на представената 

обосновка от участника – 9 стр. 

В изпълнение на императивно установеното й в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение 

за преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от 

негова страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната 

норма, Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника 

писмена обосновка, в резултат на което установи: 

На първо място участникът е посочил, че изготвеният работен график е 

разработен в календарни дни, за 8 часов работен ден, с едночасова обедна почивка в 

интервала от 12:00 до 13:00 ч., като не предвижда почивни дни. За да осигури нормална 

работна седмица за работниците, ще се сменят работните групи без да се прекъсва 

работният процес. Посочва, че ако поради непредвидени обстоятелства се получи 

изоставане от графика, разполага с ресурс и възможност да привлече допълнителни 

собствени ресурси. На следващо място посочва обезпечаването на работната програма с 

необходимия квалифициран инженеро-технически състав, човешки ресурс и 
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достатъчен брой специализирана и общостроителна механизация, като е спазено 

условието за непрекъснатост и последователност на технологичните процеси при 

изпълнението на отделните видове СМР. 

По-нататък в обосновката си участникът е посочил наличието на изключително 

благоприятни условия както следва: 

• Наличие на собствена, значителна по брой и капацитет, модерна строителна 

техника и механизация, с която разполага. Описва, че предложеният кратък срок е 

функция от ресурсната обезпеченост и правилно разпределение на ресурсите, които са 

собствени и зависят изцяло от участника и не се влияят от външни фактори. 

• Наличие на собствена асфалтова база и с обособени площи за временно 

съхранение на необходимите материали за изпълнение на поръчката. 

• Наличие на собствена сервизна база за обслужване и ремонтни дейности на 

строителната техника, необходима за изпълнение на поръчката. 

Посочва, че описаните бази се намират в ж.к. Меден Рудник, гр.Бургас. 

Участникът посочва, че по-горе изброените обстоятелства дават основание за 

оптимизиране срока на изпълнение в полза на Възложителя с оглед на: Времето за 

транспорт на материалите от производствената база до обекта; Бърза реакция на 

сервизните екипи в случай на авария и превоз на необходимата механизация; 

Възможност за бърза и непосредствена комуникация между изпълнителския и 

ръководния състав, вземане на оперативни решения и реакция на място. Сочи, че 

разполага с финансов ресурс, което е обективно предимство относно снабдяването със 

строителни материали. Участникът предлага авансово плащане на стоките, така че да 

не бъдат нарушени предварително определените графици. 

Посочва, че при изпълнението на обекта е предвидил участието на действащ и 

сработен екип, което значително ще оптимизира времето за комуникация между 

отделните звена и процеса на вземане на решения. Също така сочи, че ръководният 

персонал и работниците, разполагат с голям опит и умения за създаване на екип и 

работа в добра организация, съобразена с предварително направени разчети. 

На следващо място участникът в своята обосновка подробно е описал в 

синтезиран вид технологичната последователност на СМР от стр. 4. Направил е и 

разпределение на техническите средства, машини и работна ръка от стр. 5 до стр.8 за 

гр. Айтос и за селата по видовете дейности. 

 

Разглеждане на представената обосновка на „Щрабаг“ ЕАД  и проверка за 

наличието на обективни обстоятелства свързани със: 
- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка 

- предложено техническо решение 

- наличието на изключително благоприятни условия за участника 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка 

- получаване на държавна помощ 

 

МОТИВИ: 

След анализ на представената от участника писмена обосновка комисията реши, 

че я приема поради следните обстоятелства: 

На първо място комисията приема в представената писмена обосновка, като 

предложено техническо решение осигуряването на нормална работна седмица за 

работниците, при която участникът предвижда смяна на работните групи без да се 

прекъсва работния процес. На следващо място комисията приема посоченото в 

обосновката на участника като наличие на изключително благоприятно условие за него, 



17 

 

 

а именно наличието на собствена, значителна по брой и капацитет модерна строителна 

техника и строителна механизация, с която участникът разполага. Подробно е посочил в 

табличен вид в обосновката броя дни, брой работници и вида механизация по видовете 

дейности от техническата спецификация, която е в съответствие с техническото 

предложение на участника. На следващо място комисията приема така представената 

писмена обосновка предвид това, че участникът в нея е описал организацията на 

ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката и срокът офериран в техническото 

предложение е обективно определен от него. 

 

Поради горепосочените причини Комисията, в рамките на своята оперативна 

самостоятелност, взе решение да приеме писмената обосновка на „Щрабаг“ ЕАД, като 

счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с икономичност и изключително 

благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка. 

 

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши, че приема представената 

писмена обосновка и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП ДОПУСКА участника 

„Щрабаг“ ЕАД до по-нататъшно участие в процедурата – до оценка на техническото 

предложение. 

 

 

III.Оценка на техническото предложение на участниците. 
 

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

 

Класирането на офертите ще се извърши по критерия за оценка на офертите – 

„икономически най- изгодна оферта”. 

Всяка оферта, отговаряща на посочените от Възложителя изисквания, се оценява 

по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в 

крайното класиране. 

Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% + ФП х 40% 

1. Показатели за оценяване са: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИ) - 

представлява срок за изпълнение на строителството - тегловен коефициент в КО – 40 

%  

 б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ (ПСОН) - 

представлява срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок - 

тегловен коефициент в КО – 20 %  

в) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) предложена от участника крайна цена - 

тегловен коефициент в КО – 40 % 

2. Последователност и методика на оценка : 
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а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИ) - 

представлява предложен срок за изпълнение на строителството - тегловен коефициент 

в КО - 40% 

Изчислява се по формулата:  

ПСИ = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки), където 

Сi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 

Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за изпълнение на поръчката. 

Максимално възможна комплексна оценка е 100 точки! 

Забележка: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – 

дълъг от 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството 

следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

строителство извън горепосочения такъв.  

 

б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ (ПСОН) - 

представлява срок за отстраняване на нередности в предложения гаранционен срок - 

тегловен коефициент в КО – 20 % 

Изчислява се по формулата:  

ПСОН = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки), където: 

Сi е срокът за отстраняване на нередности в календарни дни съгласно 

Техническото предложение на съответния участник; 

Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за отстраняване на нередности в календарни дни. 

Максимално възможна комплексна оценка е 100 точки! 

Забележка: Срокът за отстраняване на нередности не следва да бъде по – 

дълъг от 30 календарни дни. Предложеният срок за отстраняване на нередности 

следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

отстраняване на нередности извън горепосочения такъв.  

 

 1. Оценка на техническото предложение на участника „Пътища и мостове“ 

ЕООД, предложението на участника е: 

 1.1. Срок за изпълнение на строителството – 30 к.д.; 

 1.2. Срок за отстраняване на нередности -1 к.д.; 

ПСИ = (Сmin/Сi )  х  100  = 3 / 30 х 100 = 10 точки 

ПСОН = (Сmin/Сi )  х  100  =   1 / 1 х 100 = 100 точки 

КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% = 10 х 40 % + 100 х 20% = 4 + 20 = 24 точки. 

 

 2. Оценка на техническото предложение на участника „Щрабаг“ ЕАД, 

предложението на участника е: 

 2.1. Срок за изпълнение на строителството – хххххх Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх; 

 2.2. Срок за отстраняване на нередности - хххххх Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх; 

ПСИ = (Сmin/Сi )  х  100  = 3 / ХХХ х 100 = 42,86 точки 

ПСОН = (Сmin/Сi )  х  100  =   1 / ХХХ х 100 = 100 точки 
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КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% = 42,86 х 40 % + 100 х 20% = 17,14 + 20 = 37,14 

точки. 

  

 3. Оценка на техническото предложение на участника Консорциум „Път 2004“ 

ДЗЗД, предложението на участника е: 

 3.1. Срок за изпълнение на строителството – 20 к.д.; 

 3.2. Срок за отстраняване на нередности -1 к.д.; 

ПСИ = (Сmin/Сi )  х  100  = 3 / 20 х 100 = 15 точки 

ПСОН = (Сmin/Сi )  х  100  =   1 / 1 х 100 = 100 точки 

КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% = 15 х 40 % + 100 х 20% = 6 + 20 = 26 точки 

 

 4. Оценка на техническото предложение на участника „Елит кар строй“ ЕООД, 

предложението на участника е: 

 4.1. Срок за изпълнение на строителството – хххххх Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх; 

 4.2. Срок за отстраняване на нередности - хххххх Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП(отм.)хххх; 

ПСИ = (Сmin/Сi )  х  100  = ХХХ / ХХХ х 100 = 100 точки 

ПСОН = (Сmin/Сi )  х  100  =   ХХХ / ХХХ х 100 = 100 точки 

КО = ПСИ х 40% + ПСОН х 20% = 100 х 40 % + 100 х 20% = 40 + 20 = 60 точки 

 

Работата на комисията приключи в 16:00 часа на 11.07.2016 год. Председателят 

на Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за 

отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена” на 19.07.2016 г. в 11:00 часа в 

заседателната зала в сградата на Община Айтос. Също така Председателят на 

комисията определи съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

оферти да бъде публикувано в профила на купувача. 

Настоящият протокол е съставен на 11.07.2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(п)………….                  

                                  (Мариана Димова)    

Членове: 
1.………(п)………….     3. ………(п)..……….. 

(Невин Скендер)          (Таня Анестиева) 

  

2………(п)…………….     4…………(п)………...  

(инж.Калин Бочуков)     (инж. Мая Богданова) 

 

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.23 от 

ЗЗЛД 

 


