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П Р О Т О К О Л № 2 

по чл. 54, ал. 12 ППЗОП 

 

На 24.06.2017 г. от 11.00 часа Комисията за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите  за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) 
по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1:  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни 

води гр. Айтос (в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ 

колектор, довеждащ водопровод и др.;)“, Обособена позиция № 2:  „Доизграждане на 
Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос“, с уникален 

номер в Регистъра на обществените поръчки 00195-2017-0006, открита с Решение № ОП-

17-18 от 18.04.2017 г. на Кмета на Община Айтос, и назначена със Заповед № РД-08-

369/31.05.2017 г. на Кмета на Община Айтос, в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красимира Георгиева   
ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Невин Мехмед  –  юрист - член на екипа  
2. инж. Антоанета Любенова – ВиК  

 3. инж. Иван Биделев – ръководител екип 

 4. Станка Господинова – член на екипа  
 

Резервни членове: 

1. инж. Радоцвета Великова  
2. Мариана Димова  
 

се събра основен състав на закрито заседание, за да провери допълнително представените 
на основание чл.54, ал.9 ППЗОП документи от участниците: 
 

№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА ЧАС 

1. Обединение Инженеринг Айтос 2017 за ОП2 92-ф-787 19.06.2017 10:36 

2. Хидрострой АД за ОП2 92-ф-792 20.06.2017 09:28 

3. ДЗЗД Имсти – Аква ТОП за ОП2 92-ф-800 21.06.2017 09:57 

4. ДЗЗД ПСОВ Айтос за ОП2 92-ф-810 21.06.2017 16:16 

5. ДЗЗД ПСОВ Айтос за ОП1 92-ф-811 21.06.2017 16:18 

6. ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос  92-ф-812 22.06.2017 09:54 

7. Обединение ТБА - Айтос за ОП1 92-ф-813 22.06.2017 09:56 

8. Обединение Айтос инженеринг за ОП2 92-ф-814 22.06.2017 09:57 

9. ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 за ОП2 92-ф-815 22.06.2017 10:00 

10. Водстрой 98 АД за ОП1 92-ф-816 22.06.2017 10:02 

11. Обединение ГВ Айтос за ОП1 92-ф-818 22.06.2017 10:13 
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12. Обединение Интер Аква Систем 99 за ОП1и 

ОП2 

92-ф-819 22.06.2017 10:48 

13. Консорциум КМ за ОП1 92-ф-820 22.06.2017 11:22 

14. Строително-предприемачески холдинг ЕООД 

за ОП2  

92-ф-821 22.06.2017 11:29 

15. Строително-предприемачески холдинг ЕООД  

за ОП1 

92-ф-822 22.06.2017 11:32 

16. Обединение ГВ Айтос за ОП2 92-ф-824 22.06.2017 14:07 

17. Водохосподарске Ставби АД за ОП2 92-ф-825 22.06.2017 14:17 

18. Водохосподарске Ставби АД  за ОП1 92-ф-826 22.06.2017 14:18 

19. ПСТ ГРУП ЕАД за ОП1 92-ф-829 22.06.2017 14:51 

20. ИСА 2000 ЕООД  92-ф-833 23.06.2017 10:46 

21. Кристална вода АД 92-ф-836 23.06.2017 11:22 

 
 

  

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи по 
входящ номер на подадените оферти и установи следното: 

 

1. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение Инженеринг Айтос 2017 

с оферта с вх.№ 92-ф-677/29.05.2017 е представил следните допълнителни документи по 
обособена позиция № 2: 

- Копие от договор за учредяване на Консорциум „Дизайн Конструкшън“; 

- Копие от договор между Община Свиленград и Консорциум „Дизайн 

Конструкшън“; 

- Копие от Удостоверение за добро изпълнение, съдържащо описание на всички 

изпълнени дейности от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД; 

- Копие от Удостоверение за добро изпълнение, съдържащо описание на всички 

изпълнени услуги от „Ар Си Дизайн“ ЕООД. 

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение Инженеринг 

Айтос 2017 с оферта с вх.№ 92-ф-677/29.05.2017 г. за ОП2  се допуска до следващ етап.  

 

2. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД ПСОВ – Айтос с оферта с 

вх.№ 92-ф-686/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 1, както следва: 

- ЕЕДОП от участника – актуализиран, допълнен е срока за проектиране; 
- ЕЕДОП от „Бора“ ЕООД, София– актуализиран, допълнен е срока за проектиране; 
- Удостоверение № УР-01-01-65/20.06.2017 г., издадено от Община Габрово, в което 

е посочено, че „Бора“ ЕООД е член на ДЗЗД“Обединение ГБС-БИОГЕСТ-Габрово“ и е 
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изпълнил частта касаеща проектирането на ПСОВ, като е посочен срок за завършване на 
проектирането 08.12.2014 г. 

- Договор между ДЗЗД“Обединение ГБС-БИОГЕСТ-Габрово“ и „Бора“ ЕООД, с 
които е възложена частта проектиране; 

- Извлечение от Булстат регистър, от което стават видни членовете в 
ДЗЗД“Обединение ГБС-БИОГЕСТ-Габрово“ 

 

Комисията прегледа допълнените ЕЕДОПИ-и и представените допълнителни 

документи от участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД ПСОВ – Айтос с 

оферта с вх.№ 92-ф-686/30.05.2017 г. за ОП1  се допуска до следващ етап.  

 

3. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД ПСОВ – Айтос с оферта с вх.№ 

92-ф-687/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 2: 

- ЕЕДОП  за участника – актуализиран, като е представен нов обект за проектиране, 
както и е предложено ново лице за позиция еколог; 

- ЕЕДОП  за „Пътстрой-Варна“ЕООД, съдружник – актуализиран, като е представен 

е нов обект за проектиране; 
- ЕЕДОП за Жельо Иванов Желев – магистър „Еколог“; 

- ЕЕДОП за „Емпико“ ЕООД – актуализиран, като е отбелязано, че няма да ползва 
трети лица; 

- Удостоверени за добро изпълнение № 1108/20.06.2017 г., издадено от община 
Перущица за изпълнен обект за проектиране; 

 

Комисията прегледа допълнените ЕЕДОПИ-и и представените допълнителни 

документи от участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД ПСОВ – Айтос с 

оферта с вх.№ 92-ф-687/30.05.2017 г. за ОП2  се допуска до следващ етап.  

 

4. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 с оферта 

с вх.№ 92-ф-688/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по 

обособена позиция № 2: 

- представени са 8бр. декларации за ползване ресурсите на трети лица от Иван 

Тодоров Атанасов, Елена Ангелова Петкова, Камелия Живкова Кибарова, Соня 
Никифорова Белева, Йовка Пенчева Ранджиева, Светослав Трифонов Славов, Тихомир 
Гошов Иванов, Лавиния Иванова Митрофанова. 

- представен е договор между „Иво Петров – Архитекти“ ООД и „Хидрокран“ ЕООД 

от 05.08.2013 г. за „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект 
„Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, 

рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик“, като една от задачите е за 
разработка на ПИП, идеен и работен проект за рехабилитация и разширяване на 
канализационна мрежа на гр. Пазарджик. Приложен е приемо - предавателен протокол от 
17.08.2015г. за предаден работен проект за рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на 
31.07.2015 г. 
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Комисията прегледа допълнително представените от участника документи и 

констатира, че  следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД Водоканал Айтос 

2017 с оферта с вх.№ 92-ф-688/30.05.2017 г. за ОП 2 се допуска до следващ етап.  

 

5. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение ТБА – Айтос с оферта с 

вх.№ 92-ф-689/30.05.2017 г.  е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 1: 

- Удостоверение за добро изпълнение № РД-26-00-93/06.02.2015 г. за обект: 
Проектиране,строителство и авторски надзор (инженеринг) на ПСОВ на гр. Етрополе, с 
издател Община Етрополе; 

- Референция от OOO БИOTEX CK за обект „ПСОВ за Община Старая Купавна, 
Русия“. Предоставени са данни за кореспонденция с органа издал документа за въвеждане в 
експлоатация на станцията; 

- Референция от Амандис С.А. за обект: „Реализиране на общинската 
пречиствателна станция за отпадъчни води Уад Лау в Мароко“. Предоставени са данни за 
кореспонденция с органа издал документа за въвеждане в експлоатация на станцията; 

 

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и 

констатира следното: 

1. От представеното Удостоверение за добро изпълнение № РД-26-00-

93/06.02.2015 г. за обект: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на 
ПСОВ на гр. Етрополе, с издател Община Етрополе е видно, че Байовъркс 
Ферфаренстехник ГмбХ, член на обединението е изпълнявал единствено проектирането на 
технологичния процес в работна фаза, проектиране и внедряване на система СКАДА за 
управление и мониторинг на ПСОВ, доставка и монтаж на цялостното технологично 
оборудване и съоръжения, на измервателна апаратура и на електрически контролни табла, 
извършване на тестове и изпитания на машините, пускане в експлоатация и обучение на 
персонала, но не и строителство.  

2. С представените референции от OOO БИOTEX CK и Амандис С.А., 

Байовъркс Ферфаренстехник ГмбХ член на обединението участник е отстранил 
несъответствие с критериите за подбор. 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение ТБА – Айтос 

с оферта с вх.№ 92-ф-689/30.05.2017 г. за ОП1 се допуска до следващ етап.  

 

6. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение Айтос инженеринг с 

оферта с вх.№ 92-ф-690/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по 

обособена позиция № 2: 

- Разрешение за ползване № ДК-07-СЗ-50/29.07.2016 г. на строеж: „Реконструкция и 

разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара 
Загора – I етап; 

- Разрешение за ползване № ДК-07-СЗ-62/06.10.2016 г. на строеж: „Реконструкция и 

разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара”-3, гр. Стара 
Загора – II етап; 
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- Споразумение за Обединение между Трейс Груп Холд Ад и ДК Инфра ООД; 

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Стара Загора; 
 

Комисията прегледа допълнително представените от  участника документи и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение Айтос 

инженеринг с оферта с вх.№ 92-ф-690/30.05.2017 г. за ОП 2 се допуска до следващ етап.  

 

 

7. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос с оферта с вх.№ 

92-ф-692/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 1: 

- ЕЕДОП от участника – актуализиран с отстранени несъответствия; 
Комисията прегледа допълнително представените от  участника документи и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос с 

оферта с вх.№ 92-ф-692/30.05.2017 г. за ОП1 се допуска до следващ етап.  

 

8. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Водстрой 98 АД с оферта с вх.№ 92-ф-

696/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена позиция № 

1: 

- ЕЕДОП с попълнена информация в т. 1б), част IV „Критерии за подбор”, Раздел В 

„Технически и професионални способности” 

- Документи за доказване на информацията посочена в т. 1а) и т. 16), част IV 

„Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” за обект 
Работно проектиране и реконструкция ГПСОВ – Благоевград – Удостоверение за добро 
изпълнение с изх. № 113-00-1773/818.05.2015 г. издадено от кмета на Община Благоевград 

и Акт обр. 16 за обекта.  
- Документи за доказване на информацията посочена в т. в т. 1а) и т. 16), част IV 

„Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” за обект „ 

Работно проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчна води /ПСОВ/-

гр. Раднево“ - Удостоверение за добро изпълнение с изх. № ВОД-207/29.05.2017 г. 
издадено от Р-л проект и Акт обр. 16 за обекта. 

- Декларация за поетите ангажименти от третите лица Христина Иванова Койчева и 

Милен Николаев Николов. 
 

Комисията прегледа допълнително представените от  участника документи и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Водстрой 98 АД с оферта 

с вх.№ 92-ф-696/30.05.2017 г. за ОП1 се допуска до следващ етап.. 
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 9. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Хидрострой АД с оферта с вх.№ 92-ф-

697/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена позиция № 

2: 

 - ЕЕДОП на участника с вписан инж. Ангел Радев Ангелов за позиция „Главен 

проектант“; 

 - Договор между АПИ и Консорциум „ХПВС-ССТ“ за обект: "Определяне на 
изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км. 

0+000 до км 16+540"; 

 - Договор за учредяване на Консорциум „ХПВС-ССТ“ във връзка със съвместно 

участие в открита процедура с предмет "Определяне на изпълнител за проектиране и 

строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540"; 

 - Анекс към договора за консорциум от които е видно, че Хидрострой АД е 
изпълнявал проектиране на част от обекта; 
 - Окончателен протокол за приемане на извършени дейности по договора за СМР от 
21.12.2016 г., от който е видно, че е изготвен инвестиционен проект за етап 1 и 2; 

 - Заглавни страници и обяснителни записки на проекти за различни подобекти по 
част: Водоснабдяване, във фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, от които е видно, че изпълнител 

е Хидрострой АД; 

 - Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 2751/14.12.2016 г. с издател ДЗЗД 

“СЖС Технос - СЖС България“ в качеството му на Консултант на обекта, от което е видно, 

че ТЕХНИЧЕСКИЯТ проект за "Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540" е 
изготвен от Хидрострой АД; 

 - ЕЕДОП и декларация за ангажираност, застрахователна полица и Удостоверение за 
ППП от инж. инж. Ангел Радев Ангелов, предложен  за позиция „Главен проектант“; 

-  Декларации за ангажираност на експертите, застрахователни полици и 

Удостоверения за ППП от Лилия Валериева Танева, Йълмаз Феим Мурад, Елена 
Светлозарова Димова, Николай Маринов Маринов,  Кадир Ахмедов Караалиев, Стефан 

Иванов Радев, Христина Иванова Койчева. 
 

Комисията прегледа допълнително представените от  участника документи и 

констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Хидрострой АД с оферта 

с вх.№ 92-ф-697/30.05.2017 г. за ОП2 се допуска до следващ етап. 

 

10. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Консорциум КМ с оферта с вх.№ 92-

ф-701/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена позиция 
№ 1: 

- ЕЕДОП на участника - Консорциум КМ, актуализиран, има посочен получател, 

адрес и телефон и препоръка за добро изпълнение и допълнителна информация; 
- ЕЕДОП на Мелбуд АД, актуализиран, има посочен получател, адрес и телефон и 

препоръка за добро изпълнение и допълнителна информация; 
- ЕЕДОП на Станислава Крумова Крумова за позиция „Архитект“ – актуализиран с 

отстранени несъответствия; 
- Препоръки за добро изпълнение за декларираните в ЕЕДОП обекти; 

- Допълнителна информация относно полското законодателство в областта на 
проектиране и изпълнение на строителството; 
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- Декларации за ангажираност на експертите: Атанас Каладжиев, Слави Зеков, 
Десислава Деведжиева, Мариела Василева, Цонка Василева, Станислава Крумова, Вела 
Владимирова – Карчева; 

 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Консорциум КМ с оферта 

с вх.№ 92-ф-701/30.05.2017 г.,  за ОП 1 се допуска до следващ етап.  
 

11. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Водохосподарске Ставби АД с 

оферта с вх.№ 92-ф-702/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по 
обособена позиция № 2: 

1. Диплом на инж. Корманьак Милош за позиция „ Ръководител на екип“; 

2. ЕЕДОП на ТОРКЕТ ЕООД  актуализиран, с отстранени несъответствия; 
3. ЕЕДОП на Би енд Джей Груп ЕООД актуализиран, с отстранени несъответствия; 
4. ЕЕДОП- и  на инж. Симеонка Стоянова като технически ръководител, инж. Йонко 

Георгиев като специалист контрол на качеството, Димитринка Иванова като специалист по 
опазване на околна среда, инж. Веселин Петров за позиция „Технически ръководител“ и 

инж. Слав Иванов за позиция „Специалист ЗБУТ“ актуализирани, с отстранени 

несъответствия; 
5. Декларации за ангажираност на експертите. 
 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Водохосподарске Ставби 

АД с оферта с вх.№ 92-ф-702/30.05.2017 г.,  за ОП 2 се допуска до следващ етап.  
 

12. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Водохосподарске Ставби АД с 

оферта с вх.№ 92-ф-703/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по 
обособена позиция № 1: 

1. ЕЕДОП на участника – актуализиран със отстранени несъответствия. Участника е 
декларирал, че няма да използва подизпълнители. В Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел 
В: „Технически и професионални способности“ т.1а) и 1б) участникът е декларирал 

изпълнението и на още един обект: „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчно води в гр. Червен бряг, ОП 1: Проектиране, израждане/ 
реконструкция на ПСОВ“.  

2. За обект: Изграждане на канализация в дунавската част на Братиславския регион. 

Интензификация и модернизация на ПСОВ Петържалка е представена Референция от 
23.05.2016 г. с издател/възложител – „Братиславска водаренска сполочност“ АД. 

3. За обект: Проектиране, израждане/ реконструкция на ПСОВ е представено 

Удостоверение с изх. № 38-00-1001/17.06.2016 г. с издател кмет на Община Червен бряг и 

Разрешение за ползване за обекта; 
4. Превод на диплом за инж. Павел Климан, инж. Михал Китка и за инж. Прусак 

Йурай; 
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5. Декларации за ангажираност от инж. Делян Съев като главен проектант, арх. 

Константин Косев като „архитект“, инж. Зина Иванова-Глосова като стр. инженер 
ССС/ПГС, инж. Йордан Минчев като инженер ВиК, инж. Румен Радулов като 
електроинженер, инж.  Христо Милков Колебинов като инженер КИПиА, инж. Иван Янчев 
като инженер КИПиА, инж. Стойчо Цочев като геодезист, инж. Борислав Тошков като 

инженер пътно строителство, арх. Веселин Шахънов като ландшафтен архитект, инж. 

Борислав Христов Борисов като технически ръководител, инж. Людмила Петкова-Кралева 
като специалист контрол на качеството, инж. Димитър Димитров като специалист по ЗБУТ 

и Стела Найденова като специалист по опазване на околна среда; 
6. ЕЕДОП –и от инж. Йордан Минчев като инженер ВиК, инж.  Христо Милков 

Колебинов като инженер КИПиА и инж. Димитър Димитров като специалист по ЗБУТ. 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

1. От представена Референция от 23.05.2016 г. с издател/възложител – „Братиславска 
водаренска сполочност“ АД за обект Изграждане на канализация в дунавската част на 
Братиславския регион. Интензификация и модернизация на ПСОВ Петържалка, става ясно, 

че същата е изпълнявана от сдружение „ПСОВ Петържалка“ с главен съдружник 
„Допрастау“АД с 45%, и съдружници Водохосподарске Ставби АД с 40% и „Акуастау“ АД 

с 15 %. В референцията е записано, че „координирането на всички работи на 

съдружниците въз основа на договора е реализирано от компанията Водохосподарске 

Ставби АД“. От така представените допълнителни документи Комисията не може да 
направи извод, че участника Водохосподарске Ставби АД е изготвил работния  проект за 
обекта и/или е изпълнявал строителството, както е декларирал в ЕЕДОП, част IV 

„Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” т. 1а) и 1б). 

Участника не е представил допълнителни документи доказващи декларираните от него 

обстоятелства. Представената от участника референция не може да бъде разглеждана като 

надлежно допълнително доказателство, от която да може да се изясни - точно какъв вид 

дейности е изпълнило дружеството Водохосподарске Ставби АД, съобразно 40% му дял в 
Обединението – изпълнител на декларирания от него строителен обект, така че по 
недвусмислен начин да може да бъде направен извод, че са покрити минималните 
изисквания на възложителя в тази насока, а именно: изготвяне на инвестиционни проекти 

във фаза работен проект във връзка с реконструкция или изграждане на ПСОВ с работен 

капацитет за минимум 10 000 екв.жители през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата и строителство във връзка с реконструкция или изграждане на нова 
ПСОВ с работен капацитет за минимум 10 000 екв. жители  през последните 5 години, 

считано от датата на подаване на офертата.   В този смисъл е Решение № 1038/01.12.2016 

год. на КЗК. 

2. От представеното Удостоверение с изх. № 38-00-1001/17.06.2016 г. с издател кмет на 
Община Червен бряг и Разрешение за ползване за обект: Проектиране, израждане/ 
реконструкция на ПСОВ, става ясно, че същата е изпълнявана от Обединение „Водни 

съоръжения“ ДЗЗД с партньори: „АТ Инженеринг 2000“ООД с 50% и Водохосподарске 
Ставби АД с 50%. В Удостоверението подробно е описана ПСОВ гр. Червен бряг, но не и 

изпълняваните от двете дружества дейности/работи. От така представените допълнителни 

документи Комисията не може да направи извод, че участника Водохосподарске Ставби 

АД е изготвил работния  проект за обекта и/или е изпълнявал строителство, както е 
декларирал в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 

професионални способности” т. 1а) и 1б). Участника не е представил допълнителни 

документи доказващи декларираните от него обстоятелства. Представеното от участника 
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Удостоверение е за Обединение „Водни съоръжения“ ДЗЗД и не може да бъде разглеждано 

като надлежно допълнително доказателство, от което да може да се изясни - точно какъв 
вид дейности е изпълнило дружеството Водохосподарске Ставби АД, съобразно 50% му 
дял в Обединението – изпълнител на декларирания от него строителен обект, така че по 
недвусмислен начин да може да бъде направен извод, че са покрити минималните 
изисквания на възложителя в тази насока, а именно: изготвяне на инвестиционни проекти 

във фаза работен проект във връзка с реконструкция или изграждане на ПСОВ с работен 

капацитет за минимум 10 000 екв.жители през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата и строителство във връзка с реконструкция или изграждане на нова 
ПСОВ с работен капацитет за минимум 10 000 екв. жители  през последните 5 години, 

считано от датата на подаване на офертата.   В този смисъл е Решение № 1038/01.12.2016 

год. на КЗК. 

Представените допълнителни документи НЕ доказват съответствието на участника с 
критериите за подбор на възложителя.  

Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените 
условия в Раздел  III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението и т. 
2.8. Технически и професионални способности от Документацията за участие, във връзка с 
което и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участникът 
Водохосподарске Ставби АД с оферта с вх.№ 92-ф-703/30.05.2017 г., за ОП1 да бъде 

отстранен от процедурата. 

 

13. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Строително-предприемачески 

холдинг ЕООД с оферта с вх.№ 92-ф-705/30.05.2017 г., е представил следните 
допълнителни документи по обособена позиция № 1: 

- Споразумение за създаване на консорциум по реда на ЗЗД /копие/; 
- Дружествен договор на „ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪР“ООД /копие/; 
- Удостоверение с изх.№ 20160815122207/15.08.2016г., издадено от Агенция по 

вписванията и представящо вписаните обстоятелства по партидата на „ВОДЕН ПРОЕКТ 

НЕСЕБЪР” ООД /копие/; 
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. №106/17.08.2016г. от „ВОДЕН ПРОЕКТ 

НЕСЕБЪР” ООД /копие/. 
- Референция за добро изпълнение №Н2-И7-7758/03.12.2015г., издадена от Община 

Несебър, Възложител на обект с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на 
ПСОВ, колектори и КПС по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените 
отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг- Равда“ в рамките на проект DIR- 

51011116-68-152-ОП Околна среда 2007-2013“  

- Разрешение за ползване № СТ-05-2453 от 18.12.2015г. на строеж: „ПСОВ, 

колектори и КПС“  

- ЕЕДОП на участника - актуализиран 

- Протокол за предаване и приемане на работен проект (Обр. 1) за Обекти: 1; 2; 3 и 4 

- Удостоверение от ДЗЗД „ДЕЙТА ГРУП- ПИРЕ“, относно: „Инвестиционен проект 
във фаза Работен проект за обект: „Инженеринг (проектиране и строителство на ПСОВ, 

колектори и КПС“ по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените 
отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг- Равда в рамките на проект DIR- 

51011116-68-152 ОП „Околна среда 200-2013““  

- Констативен Акт (Приложение №15) от 22.10.2015г. за строеж: „Инженеринг 
(проектиране и строителство) на ПСОВ, колектори и КПС по проект „Събиране, 
пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- 
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Слънчев бряг- Равда“ в рамките на проект DIR-51011116-68-152-ОП Околна среда 2007-

2013“ (Обект 2)  

- Декларации за ангажираност от трети лица  
 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Строително-

предприемачески холдинг ЕООД с оферта с вх.№ 92-ф-705/30.05.2017 г.,  за ОП 1 се 

допуска до следващ етап.  

 

14. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Строително-предприемачески 

холдинг ЕООД с оферта с вх.№ 92-ф-706/30.05.2017 г., е представил следните 
допълнителни документи по обособена позиция № 2: 

- Споразумение за създаване на консорциум по реда на ЗЗД /копие/; 
- Дружествен договор на „ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪРЧЗОД /копие/; 
- Удостоверение с изх.№ 20160815122207/15.08.2016г., издадено от Агенция по 

вписванията и представящо вписаните обстоятелства по партидата на „ВОДЕН ПРОЕКТ 

НЕСЕБЪР” ООД /копие/; 
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. №106/17.08.2016г. от „ВОДЕН ПРОЕКТ 

НЕСЕБЪР” ООД /копие/. 
- Референция за добро изпълнение №Н2-И7-7758/03.12.2015г„ издадена от Община 

Несебър, Възложител на обект с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на 
ПСОВ, колектори и КПС по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените 
отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг- Равда“ в рамките на проект DIR- 

51011116-68-152-ОП Околна среда 2007-2013“; 

Разрешение за ползване №СТ-05-2453 от 18.12.2015г. на строеж: „ПСОВ, колектори 

и КПС“; 

- Референция за добро изпълнение №02-01-23/ 04.03.2014г., издадена от 
Министерство на регионалното развитие за изпълнението на: „Лот 2: „рехабилитация и 

разширение на канализационната мрежа на гр. Русе“  

- Разрешение за ползване №СТ-05-2099/ 02.12.201 Зг. на строеж: „Интегриран воден 

проект за град Русе“ компонент 2 (ЛОТ2)“  

- ЕЕДОП на участника – актуализиран; 

- Протокол за предаване и приемане на одобрения Работен проект (Обр. 1) за 
Обекти: 1; 3 и 4; 

- Удостоверение от ДЗЗД „ДЕЙТА ГРУП- ПИРГ“ относно: „Инвестиционен проект 
във фаза Работен проект за Обект „Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, 

колектори и КПС“ по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените 
отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг- Равда в рамките на проект DIR- 

51011116-68-152 ОП „Околна среда 2007-2013 ““. 

- Констативен Акт (Приложение №15) от 22.10.2015г. за строеж: „Инженеринг 
(проектиране и строителство) на ПСОВ, колектори и КПС по проект „Събиране, 
пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- 

Слънчев бряг- Равда“ в рамките на проект DIR-51011116-68-152-ОП Околна среда 2007-

2013“ (Обект 1 и Обект 5)  

- Констативен Акт (Приложение №15) от 22.10.2015г. за строеж: „Инженеринг 
(проектиране и строителство) на ПСОВ, колектори и КПС по проект „Събиране, 
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пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- 

Слънчев бряг- Равда“ в рамките на проект DIR-51011116-68-152-ОП Околна среда 2007-

2013“ (Обект 3, Обект 4 и Обект 6)  

- Декларации за ангажираност от трети лица  
 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Строително-

предприемачески холдинг ЕООД с оферта с вх.№ 92-ф-706/30.05.2017 г.,  за ОП 2 се 

допуска до следващ етап.  

 

15. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение ГВ Айтос с оферта с 

вх.№ 92-ф-707/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 1: 

- ЕЕДОП на участника – актуализиран; 

- Споразумение за учредяване на Консорциум ГВ Исперих; 

- Референция с изх.№ К-1002/07.07.2016 г. с издател кмета на Община Исперих за 
обект: Инженеринг разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни 

води (ПСОВ), гр. Исперих в полза на Газстроймонтаж АД; 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 28.12.2015 г. 
и Разрешение за ползване от 08.06.2016 г. за обект: Инженеринг разширение и 

реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Исперих; 

- Референция с изх.№ К-1004/07.07.2016 г. с издател кмета на Община Исперих за 
обект: Инженеринг разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни 

води (ПСОВ), гр. Исперих в полза на "Водоканалпроект-Металпроект -Инженеринг" АД 

- ЕЕДОП на "Водоканалпроект-Металпроект -Инженеринг" АД – актуализиран е 
като в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ т.1б) е посочен единствено обект: Инженеринг разширение и реконструкция 
на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Исперих и за позиция „инженер 

КИПиА“ е предложен инж. Йордан Рачев Йорданов 
 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение ГВ Айтос с 

оферта с вх.№ 92-ф-707/30.05.2017 г.,  за ОП 1 се допуска до следващ етап.  

 

16. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение ГВ Айтос с оферта с 

вх.№ 92-ф-708/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 2: 

- ЕЕДОП на участника – актуализиран; 

- Споразумение за създаване на Консорциум „В и К – Исперих 2013“  с участието на 
Газстроймонтаж АД (25%) в изпълнението на СМР за обособените позиции за които бъде 
избран консорциума; 

- Референция с изх.№ К-1003/07.07.2016 г. с издател кмета на Община Исперих за 
обект: „Канализационна мрежа на град Исперих – I етап” подобект 1 „Канализационна 
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мрежа на гр. Исперих“ и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град 

Исперих“ в полза на Газстроймонтаж АД; 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 29.04.2015 г. 
и Разрешение за ползване от 08.06.2016 г. за обект: „Канализационна мрежа на град 

Исперих – I етап” подобект 1 „Канализационна мрежа на гр. Исперих“ и „Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на град Исперих“; 

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа и Удостоверение за 
добро изпълнение с изх.№ УД-1477/14.10.2016 г. с издател кмета на Община Дупница, в 
което е посочено, че СМР на обект: “Изграждане на Техническа инфраструктура – 

водопровод и канализация към "Социални жилища за настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 
положение” гр. Дупница” са били в периода от 01.10.2014г. от  26.11.2015г. 

- Предавателен протокол от 14.08.2015 г. за предаване на проекти за обект: 
Доизграждане, реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежи и 

пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Разград; 

- ЕЕДОП на "Водоканалпроект-Металпроект -Инженеринг" АД – актуализиран, като 

е предложена инж.  Владислава Станоева Петрова за позиция „Главен проектант“ 

 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение ГВ Айтос с 

оферта с вх.№ 92-ф-708/30.05.2017 г.,  за ОП 2 се допуска до следващ етап.  

 

17. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение Интер Аква Систем 99 с 

оферта с вх.№ 92-ф-709/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по 
обособена позиция № 1: 

- ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „Интер Аква Системс 99“ - актуализиран с отстранени 

несъответствия; 
- ЕЕДОП от фирма „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД актуализиран с отстранени 

несъответствия; 
- ЕЕДОП от фирма „АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС“ ООД актуализиран с 

отстранени несъответствия; 
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 70-00-6383/04.06.2015 г.за обект: 

Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на 
технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за 
отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище с издател кмета на Община 
Панагюрище.  

- Споразумение за Обединение ДЗЗД „Панагюрище“, съгласно което 

„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД е с дял 86% от общия обем на проекта и е изпълнявал СМР по 
изграждане на ПСОВ, довеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура, осигуряване на 
строителна техника и механизация, доставка и монтаж на машини и съоръжения, а "Аква 
Екопроект Системс" ООД е с дял 1% от общия обем на проекта, изразяващ се в изготвянето 
на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“……“ 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 155-15-27/28.04.2016 г. с издател 

зам.-кмет на Община Казанлък за обект: Реконструкция и модернизация на градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Казанлък – инженеринг, в полза на 
„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изпълнение на строителство (48%) 
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- Споразумение за Консорциум ИНТЕРПРОМ КАРО ВИТКОВИЦЕ АКВА 

ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД; 

- Референция с изх. № 08-00-11/11.01.2017 г.за обект: Изпълнение на ПСОВ по 

смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна 
мрежа на град Белене, с издател кмета на Община Белене в полза на "Аква Екопроект 
Системс" ООД; 

- Споразумение за обединение ПСОВ Белене Груп ДЗЗД; 

- Референция с изх. № ФС 00-28-629/20.06.2016 г.за обект: Работно проектиране и 

строително-монтажни работи по изграждане на ГПСОВ- Бяла за 14 100 е.ж. с издател кмета 
на Община Бяла в полза на "Аква Екопроект Системс" ООД; 

- Споразумение за обединение АКВА БЯЛА 99 ДЗЗД 

- Заповед и Разрешение за строеж за обект: „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна 
мрежа на град Белене“ 

- Референции за лицата инж. Петър Михайлов и инж. Радостин Кръстанов, както и 

заповеди за назначаването им за технически ръководители на посочените обекти 

- Граждански договори на инж. Йонко Добрев, арх. Даниела Василева, инж. Зорница 
Иванова, инж. Мирослав Ямаков, инж. Ненка Цветанова, инж. Милко Алабашев, инж. 

Стоян Иванов и ланд.арх. Ива Делибашева 
 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение Интер Аква 

Систем 99 с оферта с вх.№ 92-ф-709/30.05.2017 г., за ОП1 се допуска до следващ етап.  

 

18. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът Обединение Интер Аква Систем 99 с 

оферта с вх.№ 92-ф-709/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по 
обособена позиция № 2: 

- ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „Интер Аква Системс 99“ - актуализиран с отстранени 

несъответствия; 
- ЕЕДОП от фирма „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД актуализиран с отстранени 

несъответствия; 
- ЕЕДОП от фирма „АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС“ ООД актуализиран с 

отстранени несъответствия; 
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 70-00-256-1/02.07.2014 г. с издател 

кмета на Община Пирдоп за обект: Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения 
и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на 
съпътстваща водопроводна мрежа в полза на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД за изпълнение на 
строителство (25%); 

- Договор за създаване на Консорциум Интерпром Райкомерс Конструкшън 99; 

- Референция с изх. № С 1620/07.05.2014 г.за обект: "Реконструкция и модернизация 
на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на 
гр.Сопот"с издател кмета на Община Сопот в полза на "Аква Екопроект Системс" ООД; 

- Споразумение за ОБЕДИНЕНИЕ "СОПОТ КОНСТРУКШЪН ГРУП" 

- Заповед от 27.08.2014 г. за промяна на Разрешение за строеж (одобрени работни 

проекти); 
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- Граждански договори на инж. Красимир Цветанов, инж. Вергиния Костадинова, 
инж. Павлина Костова, инж. Стефка Владимирова и на инж. Стоян Стоянов 

 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът Обединение Интер Аква 

Систем 99 с оферта с вх.№ 92-ф-709/30.05.2017 г., за ОП2 се допуска до следващ етап.  

 

19. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ДЗЗД Имсти – Аква ТОП с оферта с 

вх.№ 92-ф-710/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 2: 

- ЕЕДОП ДЗЗД „ИМСТИ -АКВА ТОП“ актуализиран с отстранени несъответствия; 
- Протокол от 07.09.2016 г. за приемане на работни проекти по договор N Д-Д 

72/09.08.2016г.община Борован за обект:„Избор на проектант за изготвяне на работни 

проекти за обект 1: „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. 
Добролево”, обект 2: “Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. 
Сираково”, обект 3: „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Нивянин” 

и обект 4: “Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Малорад”; 

- Удостоверение с изх. Номер 30-269/16.06.2017г. от община Борован в полза на 
„АКВА ТОП“ ООД;  

- Протокол от 16.06.2016 г. за приемане на работни проекти по договор N Д-Д 

75/31.05.2016 г. община Белоградчик за обект: Реконструкция на част от 
водоснабдителните системи на с. Рабиша, с. Боровица, с. Стакевци, с. Чифлик и с. 
Дъбравка - Община Белоградчик; 

- Удостоверение с изх. Номер 3124/16.06.2017г. от община Белоградчик в полза на 
„АКВА ТОП“ ООД;  

 - Референция с изх. Номер 221/17.07.2014г от община Мездра, Препоръка с изх. 

Номер А0-48-00-501/24.07.2014г. от община Радомир, Препоръка с изх. Номер 

3670431/24.07.2014г. от община Медковец и Препоръка с изх. Номер 261/18.09.2012г. от 
община Георги Дамяново в полза на инж. Юри Петров в качеството му на Ръководител 
проектантските дейности за ВиК мрежи и ПСОВ 

 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД Имсти – Аква ТОП 

с оферта с вх.№ 92-ф-710/30.05.2017 г.,  за ОП2 се допуска до следващ етап.  

 

20. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ПСТ ГРУП ЕАД с оферта с вх.№ 

92-ф-711/30.05.2017 г., е представил следните допълнителни документи по обособена 
позиция № 1: 

- ЕЕДОП на участника „ПСТ Груп“ ЕАД, актуализиран с отстранени 

несъответствия; 
- ЕЕДОП на подизпълнителя „Ставителстви Барбет“ ООД, актуализиран с 

отстранени несъответствия; 
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- ЕЕДОП на подизпълнителя „Вайтех“ ЕООД, актуализиран с отстранени 

несъответствия; 
- Препоръка за обект: „Агломерация Ниржани- Реконструкция и разширение на 

ПСОВ Тлучна за 10 000 екв.ж., канализация Каменни Уйезд, канализация Тлучна“, с 
издател - възложител: „Бьогъл и Крисъл“ Командитно дружество, с изпълнител 
„Сроителство Барбет“ ООД и приемо-предавателен протокол; 

- Препоръка за добро изпълнение от Възложителя „Енемона“ АД с изх № 653-С от 
16.06.2016г. за обект: Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура в 
полза на „Вайтех“ ЕООД; 

- Договор за изготвяне на работен проект по части и обхват, съгласно техническо 
задание за проектиране на ПСОВ Свиленград и осъществяване на авторски надзор по време 
на строителството на обекта, между „Енемона“ АД и „Вайтех“ ЕООД, от дата 09.07.2013г.; 

- Приемно-предавателен протокол между Консорциум „Био Конструкшън Енемона“ 

ДЗЗД и „Вайтех“ ЕООД, от 02.09.2013г., последна страница от Акт обр. 16 от 15.04.2015г. 
за приемане и установяване годността за ползване на строеж: „Изграждане, реконструкция 
и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. 

Свиленград" и Разрешение за ползване № СТ-05-523 от 20.04.2015г. на строеж: 

„Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и 

водопроводната мрежа в гр. Свиленград“; 

- Доказателство за поети задължения от подизпълнители - декларация за съгласие за 
подизпълнение от „Ставителстви Барбет“ ООД (52%) и „Вайтех“ ЕООД (4%); 

- Доказателство за поети задължения от трети лица — декларация за ангажираност 
на експерт от лицата: Павлин Коцев, Величко Лозанов, Каръл Опатърни, Галина Трудова, 
Райна Йончева. Вера Василева, Петя Николова, Асен Петров, Стефан Бъчваров, Николай 

Младенов, Иван Иванов и Ирена Пелова; 
 

Комисията прегледа представените допълнителни документи и актуализираните 
ЕЕДОП-и от  участника и констатира следното: 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в 
съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ПСТ ГРУП ЕАД с оферта 

с вх.№ 92-ф-711/30.05.2017 г.,  за ОП1 се допуска до следващ етап.  

 

 

21. Участникът ИСА 2000 ЕООД с оферта с вх.№ 92-ф-678/29.05.2017 г.. 

Във връзка с направените констатации на Комисията в Протокол № 1, участникът е 
представил допълнителни документи извън определения от възложителя срок. Протокол № 

1 е изпратен с електронно писмо, което е подписано с Универсален електронен подпис от 
името на общината. Представено е автоматично генерирано съобщение, удостоверяващо 

завършеното доставяне на горепосоченото писмо до всички участници, в това число и до 
участника - ИСА 2000 ЕООД, на посочената от него електронна поща на 15.06.2017 год. 

Срокът за представяне на допълнителни документи изтича на 22.06.2017 год. (четвъртък) в 
17:00 часа. Участникът е изпратил допълнителните документи по куриер „СПИДИ“ на 
20.06.2017 г. в 17:55 часа с разписка № 1- 000 6 044 478 981 7- 003 003 087 21 12 с указание 
„до поискване“ и „молба за вх.номер“. Пратката е изпратена за сметка на община Айтос. 
Възложителят отказва да заплати сумата и връща пратката, т.к. всички разходи по 
подготовката и подаването на офертата, в т.ч. на допълнителни документи, обосновки, 

разяснения, са за сметка на участниците. На 22.06.2017 г. в 08:35 часа, участника отново 
изпраща пратката с допълнителните документи, която е приета в деловодството на община 
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Айтос на 23.06.2017 г. в 10:46 часа с вх. № 92-Ф-833. Поради постъпване на 
допълнителните документи извън определения от комисията срок, същите не са 
разглеждани, в този смисъл е съдебната практика по идентични казуси Решение № 

1249/29.10.2012 год. на КЗК. 

Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените 
условия в Раздел  III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението, т. 
Изисквания към участниците и т. 2.8. Технически и професионални способности от 
Документацията за участие, във връзка с което и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 

участникът ИСА 2000 ЕООД с оферта с вх.№ 92-ф-678/29.05.2017 г., да бъде отстранен от 

процедурата.  

 

22. Участникът Кристална вода АД с оферта с вх.№ 92-ф-712/30.05.2017 г.. 
Във връзка с направените констатации на Комисията в Протокол № 1, участникът е 

представил допълнителни документи извън определения от възложителя срок. Протокол № 

1 е изпратен с електронно писмо, което е подписано с Универсален електронен подпис от 
името на общината. Представено е автоматично генерирано съобщение, удостоверяващо 

завършеното доставяне на горепосоченото писмо до всички участници, в това число и до 
участника - Кристална вода АД, на посочената от него електронна поща на 15.06.2017 год. 

Срокът за представяне на допълнителни документи изтича на 22.06.2017 год. (четвъртък) в 
17:00 часа. Участникът е изпратил допълнителните документи по куриер „ЕКОНТ“ на 
22.06.2017 г. в 16:48 часа, за което е издаден служебен бон № 0104009. Пратката е приета в 
деловодството на община Айтос на 23.06.2017 г. в 11:22 часа с вх. № 92-Ф-836. Поради 

постъпване на допълнителните документи извън определения от комисията срок, същите не 
са разглеждани, в този смисъл е съдебната практика по идентични казуси Решение № 

1249/29.10.2012 год. на КЗК. 

Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените 
условия в Раздел  III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението, т. 
Изисквания към участниците и т. 2.8. Технически и професионални способности от 
Документацията за участие, във връзка с което и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 

участникът Кристална вода АД с оферта с вх.№ 92-ф-712/30.05.2017 г., за ОП1 и ОП2 да 

бъде отстранен от процедурата.  

 

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 
подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 

 

По обособена позиция № 1  

№ 
№ по ред на 

подаване на 

офертата 

Участник Входящ номер 

1. 3. ДЗЗД ПСОВ Айтос 92-ф-686/30.05.2017 год 

2. 6. Обединение ТБА - Айтос 92-ф-689/30.05.2017 год 

3. 9. ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос 92-ф-692/30.05.2017 год 

4. 10. Водстрой 98 АД 92-ф-696/30.05.2017 год 

5. 12. КА Айтос ДЗЗД 92-ф-699/30.05.2017 год 

6. 13. Консорциум КМ 92-ф-701/30.05.2017 год 

7. 16. СПХ ЕООД 92-ф-705/30.05.2017 год 

8. 18. Обединение ГВ Айтос 92-ф-707/30.05.2017 год 
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По обособена позиция № 2 

 

№ 
№ по ред на 

подаване на 

офертата 

Участник Входящ номер и час 

1. 1. Обединение Инженеринг Айтос 2017 92-ф-677/29.05.2017 год 

2. 4. ДЗЗД ПСОВ Айтос 92-Ф-687/30.05.2017 год 

3. 5. ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 92-Ф-688/30.05.2017 год 

4. 7. Обединение Айтос инженеринг 92-Ф-690/30.05.2017 год 

5. 8. ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос 92-Ф-691/30.05.2017 год 

6. 11. Хидрострой  АД 92-ф-697/30.05.2017 год 

7. 14. Водохосподарске Ставби АД 92-Ф-702/30.05.2017 год 

8. 17. СПХ ЕООД 92-Ф-706/30.05.2017 год 

9. 19. Обединение ГВ Айтос 92-Ф-708/30.05.2017 год 

10. 20. Обединение Интер Аква Систем 99 92-Ф-709/30.05.2017 год 

11. 21. ДЗЗД Имсти – Аква ТОП 92-Ф-710/30.05.2017 год 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници по 
обособена позиция № 1 и констатира:  

 

1. Участник № 3 ДЗЗД ПСОВ Айтос, с оферта с вх. № 92-ф-686/30.05.2017 год. 

е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г.: 
 - за всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5години, а в агресивна среда – 3 

години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, контролно измервателни 

системи и автоматика - 5години; 

- срок за пречиствателни съоръжения - 5години; 

- за преносни и разпределителни проводи(мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура - 8години; 

- срок за републикански пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и 

рехабилитация – 2 години; за останалите пътища и улици – 2 години, а при основни 

ремонти – 1 година; гаранционен срок за съоръжения за пътища и улици мостове, тунели и 

др.) при ново строителство - 10години, при основен ремонт и рехабилитация – 4 години; 

- срок за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и 

системи - 8години; 

-  срок за брегоукрепителни съоръжения и системи - 8години. 

 

9. 20. Обединение Интер Аква Систем 99 92-ф-709/30.05.2017 год 

10. 22. ПСТ ГРУП ЕАД 92-ф-711/30.05.2017 год 
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� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 

календарни дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Приложение № 2.1. Работна програма; 
� Приложение № 2.2. Обяснителна записка; 
� Приложение №. 2.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на 

предмета на договора; 
� Линеен график; 

 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

В точка 1. от своята работна програма участникът описва предмета, обхвата и целите 
на поръчката, както и конкретните дейности по обособена позиция 1. В следваща точка 2 

посочва нормативната уредба, и че ще изготви работният проект на база техническата 
спецификация и идейният проект предоставено от Възложителя. Участникът в точка 3, 

описва последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, посочва 
също, че след подписване на подписването на Констативен акт обр. 15, ще проведе 72 

часова проба в експлоатационни условия, като след тяхното успешно провеждане ще 
съдейства за подписване на акт обр. 16. Продължава с условното разделение на поръчката 
на четири основни етапа. Посочва, че съгласно издаденият от него линеен график срокът за 
изпълнение на пръчката е 612 календарни дни както следва: Срок за проектиране 46 

календарни дни и Срок за изпълнение на СМР и авторски надзор 566 календарни дни от 
подписване на Протокол 2 до Констативен акт обр. 15. 

Участникът продължава с опис на етап – проектиране, където посочва своята 
организация за изпълнение на проектирането, представя схема на етапите за изпълнение на 
проектирането и очакваните резултати от него. Показва последователността и 

взаимообвързаността на проектните части, но липсва описание част „Геология“, 

изготвянето на подробен инженерно-геоложки доклад.  Тук описва и процесите при 

доставка на необходимото машинно и технологично оборудване на ПСОВ гр. Айтос и 

техните взаимообвързаности с останалите дейности, както и тяхната последователност. 
Продължава с описание на изпълнението на СМР, като определя два под етапа: 
Подготвителен и Основен периоди. Продължава с представяне на организацията си през 
подготвителния период, който включва: Организация на строителната площадка; схема на 
временно селище; организацията по доставка и складиране на материалите; организирането 
на строителните отпадъци; временната организация и безопасност на движението. След 

което описва процесите при основния период – изпълнението на СМР. Тук участникът 
описва последователността, основните видове СМР на ПСОВ Айтос, изграждането на 
съоръженията и сградите, разделени на подобекти със съответните части, по които ще се 
изпълняват СМР.  Продължава с описание на последователността на изграждане на всички 

подобекти и определя по-важните моменти при изграждане на съоръженията на ПСОВ. На 
следващо място участникът описва, монтажът на необходимото машинно технологично 
оборудване, неговата взаимообвързаност с останалите дейности и последователността.  

Участникът продължава с описание на дейностите по изпробване на технологичното 
оборудване пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос и обучението на персонала и 

представя продължителността от 491 до 612 ден. Описва организацията си в етапа на 
осъществяване на авторски надзор. Продължава с дейности по отчитане и предаване на 
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обекта, като и организацията за изпълнение на дейностите в етапа на гаранционна 
поддръжка. 

На следващо място в своята работна програма участникът описва ключовите 
моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

Участникът описва техническите си преимущества, основаващи се на опит, висока 
квалификация и дългогодишен опит на персонала, познаване и спазване на строителните 
норми и технологии, високо ниво на контрол на качеството на изпълнение, познаване на 
нормативната уредба на РБ и стриктното и спазване, спазване на правилата по охрана на 
труда и техническа обезпеченост. Продължава с описание на функционални 

характеристики и технически показатели на влаганите строителни материали, където в 
табличен вид посочва доставчиците на основните строителни материали. Прави описание 
на мерките за осигуряване на качеството. Описва организацията си за управление, 
посочвайки основните принципи при управлението, организацията на трудовите ресурси, 

организацията на техническите ресурси – строителна техника и координация на дейностите 
и взаимодействията с различните участници в процеса по реализиране на предмета на 
поръчката. Продължава с обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и 

рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора. 
На следващо място прави описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на 
поръчката и очакваните резултати от изпълнението на договора и начина на постигането 
им.  

Кратко описание на Приложение №. 2.3. Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора:   

Участникът прави описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на 
елементите на околната среда, включваща цел на програма за опазване на околната среда, 
очакваното влияние върху околната среда, включваща елементите: въздух, води, отпадъци, 

шум, флора и фауна, както и здравни и хигиенни аспекти. 

 

МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. При обстоен преглед на Техническото предложение и Линейния календарен 

график, комисията установи, че същите не са подписани на указаното място от участника, а 
само са заверени. Цялата документация е заверена с подпис и печат, без да става ясно чий е 
подписа. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективирано 
писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа. Положеният подпис 
цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ 

се в подписания документ, както и да увери адресата по отношение на обстоятелството, че 
подписът е бил положен от точно определено лице, а именно автора на подписа. От друга 
страна положеният подпис е единственият начин, позволяващ да се гарантира 
отговорността за реализирането на поетото с волеизявлението в подписания документ 
задължение от лицето, посочено за негов автор, в случая Работна програма за изпълнение в 
т.ч. ЛГ, както и срокове за изпълнение, подлежащи на оценка. В този смисъл е и съдебната 
практика - Решение № 1312 от 08.10.2014 год. на КЗК.; 

2. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 
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- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил да изпълни 

дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни дни, явяващи се сбор от 
предложените 566 к.д. срок за изпълнение на строителството и 46 к.д. срок за изготвяне на 
работните проекти. В представения линеен график участникът не е предвидил 72 – часови 

проби при експлоатационни условия и издаване на акт 17 и Протокол за установяване 
годността за ползване на строежа (приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).   

 В Работната си програма участникът е записал, че след подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15)  ще 
се проведат 72 – часови проби (стр.87), но същото не е отразено в ЛГ.   

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил изрично 
разяснение за това на постъпил  въпрос № 10: Молим да бъде уточнено провеждането на 72 

– часовите проби преди Акт обр.15 или след неговото подписване. Отговорът е, че 72 – 

часовите проби и изготвянето на Протокол за проведена 72 – часова проба при 

експлоатационни условия (обр.17) се извършват след подписването на Акт 15. Минималния 
срок за изпълнението им е 3 к.д. и следва да са предвидени в линейният календарен график, 
т.к. дават отражение в предложения срок за изпълние дейностите предмет на поръчката. 

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите  по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора  и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8.Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя ясно 
са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 

индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за изпълнение 

на предвидените в проекта дейности …(стр. 20). Подписването на Протокол за проведена 
72 – часова проба при експлоатационни условия (обр.17) и Протокол за установяване 
годността за ползване на строежа (приложение № 16) са част от Дейност 5 от Техническата 
спецификация и следва да е включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  
 С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график 
участникът не е предвидил дни за 72 – часови проби и дни за Подписване на Акт Образец 

№ 16), комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради 

факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката“ или на „линейния календарен график“, 

което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето. 

3. В Работната програма т.3.5. Дейност 5 (стр. 84) участникът е записал, че 
обучението на персонала ще започне още с изпитанията на технологичното оборудване, ще 
продължи по време на пуска в експлоатация и по време на периода за доказване на 
дефекти.  На стр. 89, участникът е описал обучението извън рамките на срока за 
изпълнение на сттроителството. В представения Линеен календарен график, обучение е в 
рамките на 122 к.д. и включва 30 к.д. за изготвяне на програма за обучение на персонала и 

92 к.д. за обучение преди приемане на обекта. Съгласно изискванията на Техническата 
спецификация: Обучението следва да включва два основни аспекта: 1. Лекционно и 
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практическо обучение по групи за период от време преди издаването на Акт-16. и 2. 

„Практическо“ обучение по време на функционирането на пречиствателната станция и 

поддръжката от работния персонал и изпълнение на рутинна поддръжка. Участникът е 
следвало да отрази в ЛГ и обучението по време на функционирането на пречиствателната 
станция, т.к. дава отражение в предложения срок за изпълние дейностите предмет на 

поръчката  и по конкретно Дейност 5 от ТС. С оглед констатираното несъответствие (в 
представения линеен график участникът не е предвидил обучението по време на 
функционирането на пречиствателната станция), комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето. 

4. В представената Работна програма липсва описание част „Геология“, 

изготвянето на подробен инженерно-геоложки доклад, съгласно изискванията на 
Техническата спецификация на възложителя. 

 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът ДЗЗД ПСОВ Айтос, с 
оферта вх. № 92-ф-686/30.05.2017год.,  да бъде отстранен от процедурата. 

 

2. Участник № 6 Обединение ТБА - Айтос, с оферта вх. № 92-Ф-689/30.05.2017 

год. е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 

включително и за земнатаоснова под тях - 10 години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 

години; 

- за всички видове строителни, монтажни  идовършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски  и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 – 5 години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролно – измервателни системи и автоматика – 5 години; 

- за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци – 5 години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

- при основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици – две години; за 
останалите пътища и улици – две години, а при основни ремонти – една година; 

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 

8 години. 
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� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 

календарни дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1 от стр. 28-86 ; 

� Линеен график  стр. 12-26; 

� Диаграма на работна ръка стр. 27. 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2 от стр. 88-286; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
– Приложение№ 2.3 от стр.288-321; 

� Спецификация на материалите – Приложение № 2.4 от стр. 323-327, с 
приложени: сертификати, издадени от акредитирани институцииили агенции за 
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали 

със съответните спецификации и стандарти; 

� Декларация за конфиденциалност; 
 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

 МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

представения линеен график на ред 318 в т.2 - 72 – часови проби при експлоатационни 

условия и издаване на акт 17 са предвидени 3 к.д., който са включени в предложения срок 
за изпълнение на строителството (566 к.д.). Същите се извършват при експлоатационни 

условия, т.е. след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (приложение № 15). С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е 
направил изрично разяснение за това на постъпил  въпрос № 10: Молим да бъде уточнено 

провеждането на 72 – часовите проби преди Акт обр.15 или след неговото подписване. 
Отговорът е, че 72 – часовите проби и изготвянето на Протокол за проведена 72 – часова 
проба при експлоатационни условия (обр.17) се извършват след подписването на Акт 15. 

Във връзка с така изложеното, комисията счита, че действителният срок за 
изпълнение на строителството е 563 к.д., а не предложените от участника 566 к.д. 

Възложителят е дал изрично указание в образеца на Техническото предложение, че 
„Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг 

от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“. Горното дава основание да се 
заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на 
СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 20% тежест. 
Аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото 
предложение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и 

до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за 
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изпълнение с оглед прилагане на методиката за оценка. Във връзка с констатираното 
несъответствие, комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, 
поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта 
„срок за изпълнение на строителството“ или на „линейния календарен график“, което е 
недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.; 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график на ред  34 в точка 1.2.6. Подписване на образец 2 и 2а – откриване на 
строителната площадка  и в ред 317 в точка 1.6 - Подписване на Акт 15, не са предвидени 

календарни дни за тях – посочено е 0 days.  Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 

т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на строежа безспорно отнема на изпълнителя 
технологично време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от участника, 
съответно и заложена в линейния график за изпълнение на поръчката, а последният, 
задължително описва и визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната 
технологичната последователност. Съставените и оформени съгласно изискванията на 
Наредба № 3 актове и протоколи, имат доказателствена сила при установяване на 
обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 
(приемане) на строежите, което обуславя необходимостта такъв срок задължително да бъде 
предвиден от участника. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен 

график участникът не е предвидил дни за Подписване на образец 2 и 2а и Подписване на 
Акт 15) комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради 

факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение и по конкретно 
на линейния график, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил да изпълни 

дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни дни, явяващи се сбор от 
предложените 566 к.д. срок за изпълнение на строителството и 46 к.д. срок за изготвяне на 
работните проекти. Представения линеен график приключва на ред 318 с 72 – часови проби 

при експлоатационни условия и издаване на акт 17. Участникът не е предвидил срок за 
подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 

16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е 
направил разяснение на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) 

Срокът за изпълнение на дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), 

започва да тече от момента на писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за 
стартиране на дейностите по договора  и е до Датата на приемане на  обекта от 
Възложителя с Акт Образец № 16, съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено 

дали периодът за въвеждане в експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е 
отговорил: Да включен е. Този срок съответства на декларирания от участника в 
Техническото предложение (обр. 2) т. 8.Предлагаме да изпълним дейностите предмет на 
поръчката за срок от /………………календарни дни/, както следва:… 

Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя ясно 
са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 
индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в проекта дейности …(стр. 20). Подписването на Протокол за 
установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) е част от Дейност 5 от 
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Техническата спецификация и следва да е включен в срока за изпълнение на дейностите по 
проекта.  

С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът е 
предвидил провеждането на 72 – часовите проби преди Акт обр.15, не е предвидил дни за 
Подписването на Протокол 2а, Акт Образец № 15 и Акт Образец № 16), комисията счита, 
че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до 

промяна на неговото техническо предложение в частта „ срок за изпълнение на 
строителството“, „срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката“ или на 
„линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2.  В Работната програма в обхват на работата няма описание на дейност обучение 
на персонала, част от Дейност 5 от ТС. Посочено е само в линейния график, като е 
предвидено обучение в рамките на 90 к.д. само по време на строителството. Съгласно 
изискванията на Техническата спецификация: Обучението следва да включва два основни 

аспекта: 1. Лекционно и практическо обучение по групи за период от време преди 

издаването на Акт-16. и 2. „Практическо“ обучение по време на функционирането на 

пречиствателната станция и поддръжката от работния персонал и изпълнение на 

рутинна поддръжка.  

С оглед констатираното несъответствие между Работната програма и представеният 
линеен график, както и несъответствието им с Техническата спецификация, комисията 
счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би 

довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „работна програма“,  

„срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката“ или на „линейния календарен 

график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Обединение ТБА – Айтос, 

с оферта вх. № 92-ф-689/30.05.2017год.  да бъде отстранен от процедурата. 

 

3. Участник № 9  ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос с оферта вх. № 92-ф-

692/30.05.2017год. е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
- за новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 10 години 

- 5 години за хидроизолационни,топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 3 години 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за 
вътрешни инсталации на сгради – 5 години 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти и 

КИП и А – 5 години 
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- за пречиствателни съоръжения  – 5 години 

- за пътища и улици – 2 години 

- за преносни и разпределителни проводи и съоръженията към тях на техническата 
инфраструктура – 8 години 

- за републикански пътища – 3 години, при основни ремонти и рехабилитация – 2 

години; зза останалите пътища и улици – 2 години, апри основни ремонти – 1 

година; 
- за съоръжения за пътища и улици при ново строителство – 10 години и при 

основен ремонт и рехабилитация – 4 години; 

-за водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години 

- за брегоукрепителни съоръжения и системи – 8 години; 

� Предложеният срок за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката е 
612 календарни дни като: 

-срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни 

-срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни 

  

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

- Строително ситуационен план; 

- Линеен график; 
- Спецификация на материалите; 
- Опис на технологичното оборудване; 
- Списък на строителните машини, производствено оборудване и съоръженията; 
� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� График на паричните потоци; 

� Диаграма на работна ръка; 
� Декларация за конфиденциалност; 
 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

МОТИВИ:  

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 

1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график на ред  20: Предаване площадката с Протокол 2а не е предвиден 

календарен ден за това – посочено е 0 days.  Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 

т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на строежа безспорно отнема на изпълнителя 
технологично време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от участника, 
съответно и заложена в линейния график за изпълнение на поръчката, а последният, 
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задължително описва и визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната 
технологичната последователност. Съставените и оформени съгласно изискванията на 
Наредба № 3 актове и протоколи, имат доказателствена сила при установяване на 
обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 
(приемане) на строежите, което обуславя необходимостта такъв срок задължително да бъде 
предвиден от участника. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен 

график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на Протокол образец  2а) 
комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че 
това би довело до промяна на неговото техническо предложение и по конкретно на 
линейния график, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график на ред  32: Строителство ПСОВ, в т.ч. допълнителни съоръжения и 

изграждане на техническа инфраструктура са отбелязани 365 к.д. ( 16.09.2017 – 15.09.2018). 

Възложителят е дал изрично указание в образеца на Техническото предложение, че 
„Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг 

от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“. Горното дава основание да се 
заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на 
СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 20% тежест. Във 
връзка с констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска писмено 
разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строителството“ или на 
„линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил да изпълни 

дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни дни, явяващи се сбор от 
предложените 566 к.д. срок за изпълнение на строителството и 46 к.д. срок за изготвяне на 
работните проекти. В Представения линеен график от ред 1014 с 72 – часови проби до ред 

1046 – Издаване на Разрешение за ползване участникът е предвидил 32 к.д., които не са 
включени в срока за изпълнение на дейностите предмет на договора, предложен от 
участника в  Техническото предложение по обр.2. Предложения от участника срок за 
изпълнение на дейностите предмет на договора е недействителен, същият следва да е 644 

к.д. 

С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора  и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този срок 
съответства на декларирания от участника в Техническото предложение (обр. 2) т. 8. 

Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя 
ясно са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 

индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за изпълнение 
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на предвидените в проекта дейности …(стр. 20). Подписването на Протокол за проведена 
72 – часова проба при експлоатационни условия (обр.17) и Протокол за установяване 
годността за ползване на строежа (приложение № 16) е част от Дейност 5 от Техническата 
спецификация и следва да е включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  

С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът е 
предвидил 32 к.д. за изпълнение на дейностите след приемането на обекта с акт 15, но тези 

дни не са отбелязани в Техническото предложение – обр.2), комисията счита, че не може да 
изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на 
неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето.  

-  В Работната програма, т.5.3. обучение на персонала  с обща 
продължителност 150 к.д., като обучението се предвижда лексционен курс 30 к.д. и 

практическо обучение във дните на пробна експлоатация 90 к.д“ и в линейния график от 
ред 1033 до ред 1038 е описано обучението на персонала, като същото е включено в 566 к.д. 

за изпълнение на строителството. Съгласно изискванията на Техническата спецификация: 
Обучението следва да включва два основни аспекта: 1. Лекционно и практическо обучение 

по групи за период от време преди издаването на Акт-16. и 2. „Практическо“ обучение по 

време на функционирането на пречиствателната станция и поддръжката от работния 

персонал и изпълнение на рутинна поддръжка. Участникът е следвало да отрази в ЛГ и 

обучението по време на функционирането на пречиствателната станция, т.к. дава 
отражение в предложения срок за изпълние дейностите предмет на поръчката  и по 

конкретно Дейност 5 от ТС. С оглед констатираното несъответствие (в представения 
линеен график участникът не е предвидил обучението по време на функционирането на 
пречиствателната станция), комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от 
участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо 

предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката“ или на 
„линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето. 

Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2. В описа на технологичното оборудване липсват елементи, искани в 
Техническата спецификация на Възложителя, като са заменени с други, по-добри според  

Участника. Липсва: по т.1 от Техническата спецификация - контейнер за груби отпадъци – 

4бр.; обслужващи парапети, стълби и капаци; по т.2 - мостов кран за обслужване на 
машините – 2броя, предложени са и други елементи на оборудване; по т.3 – спирателния 
кран за управление на потока е заменен със савак, по т.4 – бавнооборотни бъркалки 

заменени с пропелер за създаване на водно течение, липсват датчици за измерване на 
разтворен кислород, за измерване на рН и температура, за измерване на неразтворени 

вещества, за измерване на нитрати, обслужващи пасарелки и стълби; по т.5 – спирателен 

кран за управление на потока е заменен със савак с ел. задвижка, липсва обслужваща 
пасарелка и стълба; по т.7 – липсват обслужваща пасарелка и стълба; по т.8 – липсва 
спирателен кран с ел. задвижка. Не са посочени КПП, временно депо за обезводнена 
утайка, дизелагрегат, трафопост, водомерна шахта за питейна вода, някои от 
наименованията на предлаганото оборудване се различават.  
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Комисията счита, че представеното Техническо предложение не отговаря на 
изискванията на Техническата спецификация на възложителя за представяне на техническа 
оферта, която да бъде оценявана. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос, с 
оферта вх. № 92-ф-692/30.05.2017год.  да бъде отстранен от процедурата. 

 

4. Участник № 10  Водстрой 98 АД с оферта вх. № 92-ф-696/30.05.2017год. е 
представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
-за новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 10 години 

-за хидроизолационни,топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години 

-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за 
вътрешни инсталации на сгради – 5 години 

-за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти и 

КИП и А – 5 години 

-за пречиствателни съоръжения  – 5 години 

-за пътища и улици – 2 години 

-за преносни и разпределителни проводи – 8 години 

-за водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години 

� Предложеният срок за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката 
е 612 календарни дни като: 

-срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни 

-срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Линеен график; 
� Диаграма на работна ръка;  
� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Спецификация на материалите и спецификация на оборудването – Приложение № 

2.4; 

� Декларация за конфиденциалност; 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

 МОТИВИ: 
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 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
 

1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. От 
линейния график е видно, че строителството започва на 47 к.д. и завършва на 530 к.д. 

Възложителят е дал изрично указание в образеца на Техническото предложение, че 
„Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг 

от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“. Горното дава основание да се 
заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на 
СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 20% тежест. Във 
връзка с констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска писмено 
разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строителството“ или на 
„линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

- В Работната програма участникът посочва, че „след като всички нови 

съоръжения са въведени в експлоатация и са минали единични проби и е съставен и 

подписан и Акт 15, ще се извършват 72-часови проби на цялата ПСОВ, които ще 

преминат в 14 дневни изпитания при завършване. След тяхното успешно приключване ще 

се изготвят и всички необходими документи съгласно нормативната уредба за 

съставянето и предаването на обекта с Акт 16 и след това разваляне на временна база и 

демобилизация“. В линейният график на ред V. „Изпробване на технологично оборудване, 
пускане в експлоатация на ПСОВ, обучение на персонала“ са предвидени 426 к.д. Тези 426 

к.д. са включени в срока за изпълнение на строителството, а именно в 566 к.дни,  което се 
явява в противоречие с оферирания от него срок за изпълнение на строителството.  

 В Техническата спецификация (стр. 111), възложителят е поставил изискване в 
4.6.1.4. Обучение на персонала: “Обучението следва да включва два основни аспекта: 1. 

Лекционно и практическо обучение по групи за период от време преди издаването на Акт-

16.; 2. „Практическо“ обучение по време на функционирането на пречиствателната 

станция и поддръжката от работния персонал и изпълнение на рутинна поддръжка.“. Т.е. 
обучението трябва да продължи и след подписването на Акт образец 15.  

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 10: „Молим да бъде уточнено провеждането на 72 часовата проба 
преди Акт – Образец № 15 или след неговото подписване.“. Възложителят е отговорил: 

„Съгласно Наредба № 3 за 72-часови проби се изготвя „Протокол запроведена 72 - часова 
проба при експлоатационни условия – обр. 17“, от което следва, че пробите се извършват 
след подписване на акт 15 без забележки.“.  

 Възложителят е дал изрично указание в образеца на Техническото предложение, че 
„Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг 

от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“, както и че срокът за 

изпълнение на строителството започва да тече от датата на съставяне на Протокол 2а 

на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт №  15., т.е. част от работите, в т.ч. 

и подписването на Акт обр. №  16 в Дейност 5 от Техническата спецификация се извършват 
и след подписването на Акт обр. №  15., и не следва да се включват в минимално 
определения от възложителя срок от 566 к.д. за изпълнение на строителството. 
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 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че предложените от участника 566 

к.д. срок за изпълнение на строителството е недействителен.   

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е посочил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
и подписване на Акт 15.  Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво на строежа безспорно отнема на изпълнителя технологично 
време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и 

заложена в линейния график за изпълнение на поръчката, а последният, задължително 
описва и визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната технологичната 
последователност. Съставените и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове 
и протоколи, имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 
започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което 
обуславя необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника.
 Във връзка с констатираните несъответствия, комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строителството“, „срок за 
изпълнение на дейностите по проект“ или на „линейния календарен график“, което е 
недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето. 

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2. В представената Работна програма на участника липсва описание на Дейност 
1 от Техническата спецификация – Изготвяне на работен проект за свързване на 
съществуващите основни колектори до ПСОВ. Съгласно изискванията на възложителя ( 

образец на Техническо предложение – обр. 2), описателната част на работната програма 

следва да съдържа: Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности. 

Липсата на Дейност 1 - изготвянето на работен проект, прави представената Работна 
програма непълна и несъответстваща на изискванията на възложителя. Комисията не може 
да прецени какъв краен продукт би получил възложителя след изпълнението на Дейност 1 и 

дали той би отговарял на изискванията на Техническата спецификация.  
Липсва описание на последователността и взаимообвързаност между дейностите. 

 Комисията счита, че представената към Техническо предложение Работна програма 
не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да 
бъде оценявана. 
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Водстрой 98 АД с оферта 

вх. № 92-ф-696/30.05.2017год., за ОП1 да бъде отстранен от процедурата. 
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5. Участник № 12  КА Айтос ДЗЗД с оферта вх. № 92-ф-699/30.05.2017год. е 
представил следните документи:  

 ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 -за новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 10 години 

 -за хидроизолационни,топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години 

 -за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за 
вътрешни инсталации на сгради – 5 години 

 -за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти и 

КИП и А – 5 години 

 -за пречиствателни съоръжения  – 5 години 

 -за пътища и улици – 2 години 

 -за преносни и разпределителни проводи – 8 години 

 -за водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години 

� Предложеният срок за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката 
е 640 календарни дни като: 

 -срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни 

 -срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни 

 Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Линеен график  ; 
� Диаграма на работна ръка  
� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Спецификация на материалите и спецификация на оборудването – Приложение № 

2.4; 

� Декларация за конфиденциалност; 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

 МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  
отговаря на предварително обявените условия. 
 1. Участникът е представил Работна програма – Приложение № 2.1, съдържаща: - 

последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; - предложение за 
изпълнение на ключови моменти, свързани с постигането на целите на този договор и 

очакваните резултати.  Представената Работна програма от участника, съдържа всички 

изискуеми реквизити от документацията за участие и отговаря на поставените изисквания 
на Възложителя. 
 2. Представената Обяснителна записка -  Приложение Nо. 2.2, съдържа: - описание 
на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите 
преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът 
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като евентуален изпълнител ще приложи; - обяснение на потенциалните предпоставки 

(допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението 
на договора; - описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката; 
описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането 
им. Представената Обяснителна записка от участника, съдържа всички изискуеми 

реквизити от документацията за участие и отговаря на поставените изисквания на 
Възложителя. 
 3. Участникът е представил Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по 

време на изпълнението на предмета на договора, съдържащо:  - описание на предлаганите 
мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва 
и др.) Представеното Приложение № 2.3 от участника, съдържа всички изискуеми 

реквизити от документацията за участие и отговаря на поставените изисквания на 
Възложителя. 
 4. В представения линеен график е предвидил срок  за започване на строителството - 

откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2а и срок за 
завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15.  

 Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 
възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
Участникът КА Айтос ДЗЗД с оферта вх. № 92-ф-699/30.05.2017год., се допуска до оценка 
на техническото предложение. 
 

6. Участник № 13 Консорциум КМ с оферта вх. № 92-ф-701/30.05.2017год. е 
представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 -за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения 
включително и земната основа под тях – 10 години 

 -за хидроизолационни,топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна – 3 години 

 -за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития тенекеджийски железарски дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради – 5 години 

 -за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години 

 -за пречиствателно съоръжение – 5 години 

 -за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години  

            -за пътища и улиците – 2 години 

  

� Предложеният срок за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката е 
612 календарни дни като: 

 -срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

 -срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Линеен график; 



33 

 

� Диаграма на работна ръка;  
� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Спецификация на материалите – Приложение № 2.4; 

 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 

 В началото на работната програма участникът прави описание на 
последователността и взаимообвързаноста на предлаганите дейности и прави описание на 
обхвата на дейностите. В следващи точки описва подробно последователност на 
изпълнение на предлаганите дейности по: Мобилизация; Подготовка на площадката; 
Изграждане на геодезическа мрежа; Начало на проектиране; Изготвяне на работен проект; 
Доставка на технологично оборудване; Временно строителство; Земни работи/конструкция; 
Хидроизолационни работи; Архитектурно довършителни дейности; Изпълнение на ВиК 

инсталации; Изпълнение на електро инсталации; Монтаж на технологично оборудване; 
Изпълнение на КИП и А инсталации; Изпълнение на площадкови мрежи; Вертикална 
планировка; Провеждане на проби; Обучение на персонала. Продължава с описание на 
взаимосвързаност на строително монтажните работи, като условно разделя строителната 
площадка на три зони и пояснява обектите включени във всяка зона (стр.22-стр.51). 

На следващо място участникът описва своето предложение за изпълнение на ключовите 
моменти, свързани с постигането на целите и очаквани резултати, като набелязва седем 

ключови момента и предлага подход за осигуряването на успешното и навременното им 

завършване (стр.51-стр.53). 

На страница 54 участникът е приложил Линеен график за изпълнението на поръчката в 
който не е посочен ден за подписване на Протокол 2а. 
  

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

 Участникът прави описание на предложението за изпълнение на предмета на 
поръчката, включително техническите преимущества и функционални характеристики, 

както и организацията, която ще приложи включващо: Цел на проекта; Кратки данни за 
обекта и района; Избрана площадка за ПСОВ Айтос; Оразмерителни данни и 

функционални характеристики на проектното предложение; Съоръжения и сгради по пътя 
на водата; Съоръжения и сгради по пътя на утайката; Спомагателни сгради и съоръжения; 
Довеждаща инфраструктура (стр.55-стр.81). 

 На следващо място участникът прави описание на дейностите за изпълнение на 
поръчката, като посочва: Основни изисквания относно изпълнението на проекта; 
Съдържание на частите на отделния проект; Обхват на проекта, съгласно технически 

спецификации; Инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания. Подробно описва и 

отделните части на проекта. (стр.81-стр.115) 

 Участникът в табличен вид описва основното машинно технологично оборудване за: 
Входна помпена станция; Сграда за механично пречистване; Дозаторна станция; Селектор 
пред биобасейна; Биобасейн – 2 броя; Разпределителна шахта пред вторични утаители; 

Вторичен радиален утаител; шахта за дезинфекция и разходомер на изхода; 
Утайкоуплътнител; Силоз за утайка и сграда за обезводняване на утайките; 
Административна сграда; Шахти за плаващи вещества; навес за въздуходувки; 

разпределителна шахта за РАУ и ИАУ (стр. 115-стр.137). 

 Участникът описва основните видове строително-монтажни работи и използвания 
подход за осигуряване на качеството на изпълнението им както следва: Земни работи; 
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Външни хидроизолации; Фасадни, вътрешни и довършителни работи; Изпълнение на 
инсталациите по част ВиК; Изпълнение на инсталациите по част електро – силови и 

слаботокови; Изпълнение на инсталациите по част ОВК; КИП и А; Вертикална планировка 
и озеленяване; Мерки за безопасност и здравословни условия на труд (стр. 137-стр.145). 

Продължава с описание на действията си при монтаж на необходимото машинно 
технологично оборудване, като пояснява, че към техническото предложение е приложил 

каталожни материали с описани на основните параметри на избраните машини в 
съответствие с изискванията на Възложителя (стр145-стр.149). След което описва 
процесите при изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация, 
обучение на персонал – стр.149-стр.158.  

 В следваща точка участникът представя своята организация за изпълнение на 
предмета на поръчката, като в табличен вид представя правата и задълженията на 
членовете в консорциума. В отделна таблица посочва задълженията и отговорностите на 
експертите в екипа и предоставя схема и модел на осъществявания вътрешен и външен 

контрол (стр.158-стр.172). 

 Участникът продължава с обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и 

рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора, 
което включва: Обща част; Стандарт за управление на риска; Приет подход за анализа на 
риска; План за управление на риска; Нива на контрол при управление на риска; Процеси по 
управление на риска; Видове риск и подход за контролиране на риска; Основни мерки за 
влияние върху риска и намаляване на риска; Представителен анализ на рисковете, 
идентифицирани и описани в методиката за оценка. Участникът описва следните рискове: 
Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове – 4 риса; 
Технически рискове – 3 риса; Строителни рискове – 4 риска; Финансови рискове – 3 риска. 
(стр.173-стр.202). 

 Участникът продължава с описание на предлагания подход за изпълнение, които 

възнамерява да приложи, като посочва, че ще бъде на база оптимално инженерно и 

икономически обосновано решение (стр.202-стр.205). След което продължава с описание 
на очакваните резултати от изпълнение на договора и начина за постигането им (стр.205-

стр.206). 

  

Кратко описание на Приложение 2.3. – Опазване на околната среда  

 Участникът е представил план за опазване на околната среда, в които описа: 
Нормативни документи свързани с опазването на околната среда; Предмет на планирания 
проект; Технологична схема и описание на технологичния процес; Очаквано влияние върху 
компонентите и от факторите на околната среда; Предвидени мерки във връзка с 
екологичните изисквания по време на строителството и експлоатацията (стр.207-стр.230). 

Като приложение, участникът представя диаграма на работната ръка (стр.231-стр.253). 

 

 В края на своето Техническото предложение участникът в табличен вид е 
представил списък на материали и оборудване, включващ: наименование, производител и 

страна. Представя технически спецификации и описание на технологичното оборудване 
(стр.254-стр.448). 

 

 МОТИВИ: 

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
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 Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 
предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график на ред 65 - 72 – часови проби при експлоатационни условия и издаване на 

акт 17 са предвидени 30 к.д. от 23.02.2019 г. до 24.03.2019 г., който са включени в 
предложения срок за изпълнение на строителството. Същите се извършват при 
експлоатационни условия, т.е. след подписване на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (приложение № 15).   

 С писмо изх. № 94-00-616(1) /18.05.2017 год., Възложителят е направил изрично 
разяснение за това на постъпил  въпрос № 10: Молим да бъде уточнено провеждането на 72 

– часовите проби преди Акт обр.15 или след неговото подписване. Отговорът е, че 72 – 

часовите проби и изготвянето на Протокол за проведена 72 – часова проба при 

експлоатационни условия (обр.17) се извършват след подписването на Акт 15. 

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че предложения от участника срок 
за изпълнение на строителството от 566 к.д.  е недействителен, същият следва да бъде 536 

к.д. Възложителят е дал изрично указание в образеца на Техническото предложение, че 
„Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг 

от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“. Горното дава основание да се 
заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на 
СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 20% тежест. 
Аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото 
предложение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и 

до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за 
изпълнение с оглед прилагане на методиката за оценка. Във връзка с констатираното 
несъответствие, комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, 
поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта 
„срок за изпълнение на строителството“ или на „линейния календарен график“, което е 
недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график не е отразено подписването на образец 2 и 2а – откриване на 
строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.  На ред  18 в 
ЛГ е отбелязано „Период на СМР – 566 к.д., като този период стартира с подготовка на 
площадката, включваща почистване (ред 27), направа на строителна ограда, временни 

пътища за достъп, фургонно селище (ред 28) и монтаж на кулокранове (ред 29). Периода на 
изпълнение на СМР приключва с демобилизация на строителната площадка на 14.04.2019 г.  
Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 
дейност по откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа безспорно отнема на изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и 

следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за 
изпълнение на поръчката, а последният, задължително описва и визуализира всички видове 
работи, времетраенето и тяхната технологичната последователност. Съставените и 

оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи, имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя 
необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника. С оглед 
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констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил 
дни за Подписване на образец 2 и 2а) комисията счита, че не може да изиска писмено 
разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение и по конкретно на линейния график, което е недопустимо, 

съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Консорциум КМ с оферта 
вх. № 92-ф-701/30.05.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

7. Участник №16 Строително-предприемачески холдинг ЕООД с оферта вх. № 92-

ф-705/30.05.2017год. е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 години; 

 -  за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 

аварии - 8 години; 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 

години; 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 

 - за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години; 

 - за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години; 

 - за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура - 8 години; 

 - за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 

8 години; 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 

календарни дни както следва: 
 - Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

 - Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

 Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 
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� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка; 

 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 В точка 1 участникът е направил  въведение, като е описал обхвата, целите и 

дейностите съгласно Техническата спецификация за обекта по Обособена позиция № 1: 

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос (в това число и 

съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, довеждащ водопровод и 

др.;) “, а именно: 

Дейност 1: Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ в това число и 

съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ 

водопровод и др.; 

Дейност 2: Доставка на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. 

Айтос; 
Дейност 3: Строителство на ПСОВ в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ 

и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др; 

Дейност 4: Монтаж на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. 

Айтос 
Дейност 5: Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ 

гр. Айтос, обучение на персонал и осъществяване на авторски надзор на обекта. 
 Описал е тяхната последователност и взаимообвързаност, както и 

продължителността на всяка от тях, съгласно приложения индикативен график за 
изпълнението на поръчката. Приложена е и таблица на изпълнение на подобектите в 
технологична последователност с дати за начало и край, извадка от Линейния календарен 

график. Участникът заявява, че при определяне последователността на изпълнение 
подходът е от строителна гледна точка, като строителството започва от най-дълбоко 

фундираната сграда или съоръжение. За изпълнение на СМР участникът е предвидил 2 

общостроителни екипа. Изброена е механизацията, с която ще бъдат окомплектовани двата 
екипа. Участникът заявява и участието на екип 3, който ще извършва монтажа на 
технологичното оборудване. Направено е описание на изпълнението на ключовите 
моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати, като 
същото е направено в технологична последователност. Приложен е и списък – извадка от 
Графика – с попадащите на критичния път работи и съответните подобекти. В табличен вид 

е дадено описание на ресурсите-хора и механизация за изпълнението на ПСОВ Айтос по 

съоръжения и дейности. Направено е описание на очакваните резултати от изпълнението на 
договора и начина за постигането им. 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 от Обяснителна записка: 

 Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително 
техническите преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, 
която участникът като евентуален изпълнител ще приложи, като са описани целите и 

обхвата на работа за всяка от дейностите. Изброени са и съответните Нормативни 

изисквания. Направено е описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на 
поръчката, като е представена организационната схема в етап на изготвянето на 
техническия и работния проекти, специфичните дейности при изпълнението на 
довеждащата инфраструктура. Участникът е представил взаимодействието, координацията 
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и сътрудничеството между основните лица участващи в процеса на изпълнение.  В 

схематичен вид е приложена организационната схема на управление на проектирането и 

строителния процес. Приложени са Обяснителни записки по част Електро, част КИП и А и 

СКАДА. Направена е Спецификация на използваните материали, техническите 
характеристики на основното машинно-технологично оборудване на ПСОВ Айтос. 
Описани са потенциалните предпоставки и рискове, които могат да възникнат по време на 
изпълнението на поръчката, като в приложение 1 е направена в табличен вид скала за 
оценка на въздействието на конкретните рискове. В приложение 2 пак в табличен вид е 
определена вероятността от проявлението на риска и в приложение 3 е направена графика 
на риска. Приложено е обяснение на степенуването по важност и оценяване вероятността и 

въздействието на възможните идентифицирани рискове, както и управление на аспектите 
от риска. В табличен вид са изброени дейностите за въздействие върху изпълнението на 
договора при управлението на риска. Приложени са Мерки за управление на рискове, които 
е възможно да възникнат при нарушаван на изискванията по здравословни и безопасни 

условия на труд, водещи до временно спиране работата на обекта. Дадени са инструкции за 
действия при аварийни ситуации от ИСУ, както и инструкции за „Предодвратяване и 

ликвидиране на бедствия и аварии, застрашаващи околната среда и здравето и 

безопасността при работа“ от ИСУ. 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 –Мерки за опазване на елементите на околната 

среда: 

 

Участникът е представил и своето Приложение Nо. 2.3 – предлаганите мерки за опазване на 
елементите на околната среда, съдържащо: Общи положения, анализ на възможните 
негативни последствия и аспекти от строителството върху компонентите на околната среда, 
аспекти имащи отношение за опазване на околната среда, определени от Възложителя в 
тръжната документация, допълнителни негативни последствия и аспекти, замърсяващи 

потоци, описание на мероприятията, които се провеждат, за да бъдат спазени екологичните 
изисквания по време на изграждането на обекта, съобразно действащата нормативна уредба 
за околна среда и издадените решения на компетентните органи. Участникът заявява, че 
при реализация на проекта предвижда тясно сътрудничество с местните власти и контролни 

органи, РЗИ и РИОСВ. В табличен вид е представен Организационен план за реализация на 
предохранителни и коректурни мерки за опазване на околната среда. 
Участникът е приложил и Диаграма на работната ръка по специалности. 

 

 МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. Представените Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка не 

са подписани от участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено 

волеизявление, обективирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало 

документа. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия 
характер на текста, съдържащ се в подписания документ, както и да увери адресата по 

отношение на обстоятелството, че подписът е бил положен от точно определено лице, а 
именно автора на подписа. От друга страна положеният подпис е единственият начин, 

позволяващ да се гарантира отговорността за реализирането на поетото с волеизявлението в 
подписания документ задължение от лицето, посочено за негов автор, в случая Работна 
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програма за изпълнение в т.ч. ЛГ, както и срокове за изпълнение, подлежащи на оценка и. 

В този смисъл е и съдебната практика - Решение № 1312 от 08.10.2014 год. на КЗК.; 

2. Комисията констатира противоречия между Техническото предложение и 

представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

представения линеен график ред 130, Дейност 5: Изпробване на технологично оборудване, 

пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на персонала, участникът е 
предвидил 112 кал. дни. Тези 112 к.д. са включени в срока за изпълнение на 
строителството, а именно в 566 к.дни,  което се явява в противоречие с оферирания от него 

срок за изпълнение на строителството.  

 В Техническата спецификация (стр. 111), възложителят е поставил изискване в 
4.6.1.4. Обучение на персонала: “Обучението следва да включва два основни аспекта: 1. 

Лекционно и практическо обучение по групи за период от време преди издаването на Акт-

16.; 2. „Практическо“ обучение по време на функционирането на пречиствателната 

станция и поддръжката от работния персонал и изпълнение на рутинна поддръжка.“. Т.е. 
обучението трябва да продължи и след подписването на Акт образец 15.  

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 10: „Молим да бъде уточнено провеждането на 72 часовата проба 
преди Акт – Образец № 15 или след неговото подписване.“. Възложителят е отговорил: 

„Съгласно Наредба № 3 за 72-часови проби се изготвя „Протокол запроведена 72- часова 
проба при експлоатационни условия – обр. 17“, от което следва, че пробите се извършват 
след подписване на акт 15 без забележки.“. 

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че предложените от участника 566 

к.д. срок за изпълнение на строителството е недействителен.  Предвид факта, че 
гореописаните дейности се извършват след предаване на обекта с Акт образец 15, то срокът 
за изпълнение на строителството е 454 к.дни. Възложителят е дал изрично указание в 
образеца на Техническото предложение, че „Участниците не могат да предлагат срок за 

изпълнение на строителството  по-дълъг от 666 календарни дни и по-малък от 566 

календарни дни.“. Горното дава основание да се заключи, че Участникът не доказва по 
безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, още повече че срокът за изпълнение 
на СМР е показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в подкрепа на горното е, че 
наличието на несъответствие в техническото предложение и линейния график, би довело до 
неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед прилагане на 
методиката за оценка. Във връзка с констатираното несъответствие, комисията счита, че не 
може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до 

промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на 
строителството“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно 

чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Строително-
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предприемачески холдинг ЕООД с оферта вх. № 92-ф-705/30.05.2017год.., да бъде 

отстранен от процедурата. 

 

8. Участник №18 Обединение ГВ Айтос с оферта вх. № 92-ф-

707/30.05.2017год. е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. – 10 години 

  

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 

календарни дни както следва: 
 - Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

 - Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

 Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Линеен календарен график за проектиране; 
� Линеен календарен график за изпълнение на строителството; 

� Диаграма на работна ръка само за проектантския екип; 

� Декларация за конфиденциалност; 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

 МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
 

1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е предвидил подписване на образец 2 и 2а – откриване на 
строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, както и 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 
етап от него) (приложение № 15).  Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) 

от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво на строежа безспорно отнема на изпълнителя 
технологично време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от участника, 
съответно и заложена в линейния график за изпълнение на поръчката, а последният, 
задължително описва и визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната 
технологичната последователност. Съставените и оформени съгласно изискванията на 



41 

 

Наредба № 3 актове и протоколи, имат доказателствена сила при установяване на 
обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 
(приемане) на строежите, което обуславя необходимостта такъв срок задължително да бъде 
предвиден от участника.  

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

представения линеен график в част VI Дейности преди предаване и пускане в 

експлоатация, участникът е предвидил 65 дни за обучение, ръководство и контрол на 
работата на ПСОВ. Окончателни измервания, предаване на протоколи, приемане на обекта, 
екзекутивни документи преди предаване, инструкции за експлоатация, възстановяване на 
терени и площи по време на строителство. Тези 65 к.д. са включени в срока за изпълнение 
на строителството, а именно в 566 к.дни,  което се явява в противоречие с оферирания от 
него срок за изпълнение на строителството. Колкото и общо да са изписани 

дейностите/работите „ръководство и контрол на работата на ПСОВ. Окончателни 

измервания“ и да не са посочени конкретни дни за изпълнението им, тези дейности не 
трябва да са включени в срока за изпълнение на строителството. Във връзка с така 
изложеното, комисията счита, че предложените от участника 566 к.д. срок за изпълнение на 
строителството е недействителен.  Възложителят е дал изрично указание в образеца на 
Техническото предложение, че „Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение 

на строителството  по-дълъг от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“. 

Горното дава основание да се заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин 

реалния срок за изпълнение на СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е 
показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на 
несъответствие в техническото предложение и линейния график, би довело до 

неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед прилагане на 
методиката за оценка.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил изрично 
разяснение за това на постъпил  въпрос № 10: Молим да бъде уточнено провеждането на 72 

– часовите проби преди Акт обр.15 или след неговото подписване. Отговорът е, че 72 – 

часовите проби и изготвянето на Протокол за проведена 72 – часова проба при 

експлоатационни условия (обр.17) се извършват след подписването на Акт 15. 

 Съгласно изискванията на Техническата спецификация: Обучението следва да 

включва два основни аспекта: 1. Лекционно и практическо обучение по групи за период от 

време преди издаването на Акт-16. и 2. „Практическо“ обучение по време на 

функционирането на пречиствателната станция и поддръжката от работния персонал и 

изпълнение на рутинна поддръжка. Участникът е следвало да отрази в ЛГ и обучението по 

време на функционирането на пречиствателната станция, т.к. дава отражение в 
предложения срок за изпълние дейностите предмет на поръчката  и по конкретно 
Дейност 5 от ТС. 

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора  и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок съответства на декларирания от участника в Техническото предложение (обр. 2) т. 
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8.Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя ясно 
са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 
индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в проекта дейности …(стр. 20).  

 С оглед констатираните несъответствия (в представения линеен график участникът е 
предвидил провеждането на 72 – часовите проби и обучението преди Акт обр.15, не е 
предвидил дни за Подписването на Протокол 2а), комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „ срок за изпълнение на строителството“, „срок за 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката“ или на „линейния календарен график“, 

което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2. В представената от участника Работна програма, приложение към 

Техническото предложение, няма описание на дейностите, които Възложителят иска да 
бъдат извършени за осъществяването на предмета на поръчката, съгласно Техническата 
спецификация. Изброени са горните девет дейности, без никакво обяснение за 
съдържанието им, организацията на изпълнение и т.н.. Дейностите, които участникът 
предвижда за изпълнение не кореспондират с описаните в линейния график. Не са описани 

частите на проекта, които ще бъдат разработени, не е предвидено съгласуване на 
проектите. Няма посочена взаимообвързаност на предлаганите дейности. Няма предвидено 
обучение на персонала, записано е само в линейния график, в едно с други дейности и то 
само в периода на строителството. Няма приложена диаграма на работната ръка по време 
на строителството.  В приложената спецификация на техническото оборудване и 

материалите не е посочен доставчик, липсват и технически параметри. 

 Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил техническо 

предложение, което противоречи на одобрената документация за участие, на Техническата 
спецификация и на направените разяснения от Възложителя.  
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Обединение ГВ Айтос с 
оферта вх. № 92-ф-707/30.05.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

9. Участник № 20 Обединение Интер Аква Систем 99 с оферта вх. № 92-ф-

709/30.05.2017год е представил следните документи:  

 ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
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 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 
включително и за земнатаоснова под тях - 10 години; 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 

години; 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за 
вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1,2 – 5 години; 

 - за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролноизмервателни системи и автоматика – 5 години; 

 - за пречиствателни съоръжения – 5 години; 

 - за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

 - за републикански пътища от I, II, III клас – 3 години, при основни ремонти и 

рехабилитация – две години; за останалите пътища и улици – две години, а при основни 

ремонти – една година. 
 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 

календарни дни както следва: 
 - Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

 - Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

 Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка; 

 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 

В точка І са представени Линеен график и диаграма на работната ръка. Предвидено е 
стартирането на проектните работи да започне след подписване на Договора, СМР – след 

подписване на Протокол 2 и 2а. 
Описани са дейностите, които ще се изпълняват: 
Дейност 1 – Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ в това число и 

съпътстваща инфраструктура; - 20 висококвалифицирани проектанта 
Дейност 2 – Доставка на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ 

Дейност 3 – строителство, Дейност 4 – през цялата продължителност на строителството; 

Дейност 5 - през цялата продължителност на строителството 

Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на 
този договор и очакваните резултати. 

Участникът е посочил ключови моменти към настоящият договор: изброени са Деиности от 
1 до 5 

Дейност 1 – изброено е съдържанието на отделните части от проекта, както и кой ще ги 

изготви; 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

Дейност 1 – Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ: 
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Съдържание на РП: - част „Геодезична и вертикална планировка“; - Инженерно геоложки 

доклад – ще се маркират местата на най-дълбоките съоръжения и ще бъдат изпълнени 

сондажи на по-големи дълбочини; - Хидроложки проучвания на приемника на ОВ; - част 
,,Технологична“; - част ,,Архитектура“; - част „Конструкции“; - част ,,Машинно-

конструктивна“; - част ,,Електрическа“; - част ,,КИП и А“; - част ,,ОВК“; - част ,,Енергийна 
ефективност“; - част „ВиК“; - част ,,Пътна“; - част „Временна организация и безопасност на 
движението (ВОБД); - част ,,Паркоустройство и благоустроиство“; - част „План за 
безопасност и здраве“; - част „Пожарна безопасност“(ПБ); - част „Сметна документация“; 

Дейност 2 специфични изисквания: Точка 4.3.2.2. от техн. спецификация е копирана без 
допълнения. 
Дейност 3: Описание на основните технологични съоръжения: копирани с незначителни 

допълнения и без техническите характеристики на машинното оборудване; 
Основни дейности при строителството: подготовка на стр. площадка, изграждане на 
геодезична мрежа, , земни работи, бетонови работи, кофражни работи, армировъчни 

работи, зидарски работи, хидроизолации, ВиК инсталации и мрежи, електрически работи, 

довършителни работи, вертикална планировка. 
Основни дейности при довеждащата и инфраструктура: външно ел захранване /участника е 
описал въздушно ел захранване/, довеждащ водопровод, довеждащ колектор до ПСОВ и 

заустващ колектори, довеждащ път,   
Дейност 4: Участника ,,ще предвиди и изпълни соларна система за гореща вода за битови 

нужди“ Липсва описание на основни технологични съоръжения и технически параметри. 

Дейност 5: копирана е техническата спецификация; 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Участника посочва, че обекта, финансиран По приоритетна ос 1 на ОП ,,Околна среда 2007-

2013 г.“ е възможно да възникнат рискови фактори, които биха възпрепятствали или 

забавили осъществяването му. /това е стар програмен период и анализа, ако е за него е 
некоректен;  

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора – строителство, описание на предлаганите мерки: 

депониране и изхвърляне на отпадъци,  

По време на изпълнение на СМР ще се извършат следните дейности: ,,В Регионалния 
Инспекторат на Околната среда РИОСВ – Варна ще се представи План за действие в 
авариини ситуации“ / гр. Айтос е към РИОСВ – Бургас/ 
Приложена е Диаграма на работната ръка 
 

 МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
 1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение участникът е предложил 612 к.д. за изпълнение 
на дейностите, предмет на поръчката. В Линейния календарен график участникът е 
предвидил 46 к.д. за Дейност 1: изготвяне на работни проекти и 566 к.д. за изпълнение на 
строителството от подписването на Протокол 2а – 18.10.2017 г. до подписването на Акт 
образец 15 – 17.05.2019 г. В графика са предвидени и следните дейности: ред 70 – обучение 
на персонал – практически курс, ред 71 – извършване на 72 часови проби и ред 72 – 

подписване на Акт образец 16. Тези дейности се извършват в периода от 17.05.2019 г. до 
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25.06.2019 год., което са 40 к.д. и са задължителни съгласно Техническата спецификация на 
възложителя.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че предложените от участника 612 

к.д. срок за изпълнение на дейностите е недействителен, същия следва да бъде 652 к.д.  

Допускането на такова несъответствие в техническото предложение и линейния график, би 

довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение. Във връзка с 
констатираното несъответствие в срока за изпълнение на дейностите, комисията счита, че 
не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до 

промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите“ 

или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, 

изр.трето.  

 Комисията счита, че представеното Техническо предложение не отговаря на 
изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде 
оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 год. и Решение 
№ 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2. Участникът не е представил спецификация на материалите, съгласно 

изискванията на Възложителя. 
3. Представените Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка не 

са подписани от участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено 

волеизявление, обективирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало 

документа. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия 
характер на текста, съдържащ се в подписания документ, както и да увери адресата по 

отношение на обстоятелството, че подписът е бил положен от точно определено лице, а 
именно автора на подписа. От друга страна положеният подпис е единственият начин, 

позволяващ да се гарантира отговорността за реализирането на поетото с волеизявлението в 
подписания документ задължение от лицето, посочено за негов автор. Като се има предвид, 

че в Линия календарен график се посочват дейностите, тяхната последователност, 
сроковете за проектиране и изпълнение, подлежащи на оценка същия трябва да бъде 
подписан от представляващия участника. В този смисъл е и съдебната практика - Решение 
№ 1312 от 08.10.2014 год. на КЗК.; 

  

 Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил техническо 

предложение, което противоречи на одобрената документация за участие и направените 
разяснения от Възложителя.  
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 
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 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Обединение Интер Аква 

Систем 99 с оферта вх. № 92-ф-709/30.05.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

10. Участник № 22  „ПСТ ГРУП“ ЕАД с оферта вх. № 92-ф-711/30.05.2017год. 

представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
- за новоизпълнени строителни конструкции - 10 години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

- за ВиК мрежи и съоръжения – 8 години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 

3 години; 

- за всички видове строителни, монтажни  идовършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски  и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 – 5 години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролно – измервателни системи и автоматика – 5 години; 

- за пречиствателни съоръжения – 5 години; 

- за пътна настилка – 5 години; 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 

календарни дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
– Приложение№ 2.3; 

� Спецификация на материалите – Приложение № 2.4; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка. 
 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

В точка І са представени Линеен график и диаграма на работната ръка. Предвидено е 
стартирането на проектните работи да започне след подписване на Договора, СМР – след 

подписване на Протокол 2 и 2а. Подробно са описани всички дейности, които ще се 
изпълняват.  

 В точка 1 участникът е направил  въведение, като е направил преглед на наличната 
проектна документация, описал е общите изисквания за изготвянето на работния проект, 
съдържанието на отделните части. Описал е частите, в които ще изработи проекта и 
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съдържанието на всяка от тях: част Технологична; част ВиК; част „КИПиА“; част „ОВК“; 

част „Енергийна ефективност“; част „Архитектурна“; маст „Конструктивна“; част 
„Електро“, част „Геодезия“, част „Машинно-конструктивна“; част „Паркоустройство и 

благоустройство“; част „Пожарна безопасност“; част „План за безопасност и здраве“; част 
„Сметна документация“; част „Пътна“; част Електро; част „ВОБД“. За работния проект на 
довеждащата инфраструктура: част „Водоснабдяване“; част „Пътна“; част „Довеждащ 

колектор до ПСОВ“; част „Заустващ колектор на ПСОВ“ и част „Сметна документация“. 

Предвидено е съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни 

дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база;  
По Дейност 2 участникът е представил в таблица списък на технологичното 

оборудване, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, което предвижда да 
достави.  Всяка машина от технологичното оборудване ще бъде придружена от сертификат 
за качество, декларация за съответствие, протокол за заводски изпитания, гаранционна 
карта, инструкции за експлоатация на български език. Приемането на технологичното 
оборудване ще става с отделен приемо – предавателен протокол, подписан от 
представители на Изпълнителя, Възложителя, Строителния надзор и проектанта по част 
Технологична. Доставката на технологичното оборудване е предвидена в рамките на три 

месеца. 
В описанието на Дейност 3  - Строителство на ПСОВ и довеждаща инфраструктура 

са изброени всички подобекти  и процеси на основните технологични съоръжения, по пътя 
на водата, на утайките и процесите на пречистване. Отделно са описани и процесите по 
строителството на ПСОВ и на довеждащата и отвеждащата инфраструктура.  

В описанието на Дейност 4 – Монтаж на технологичното оборудване, с няколко 
изречения са описани правила и ограниченията по време на монтажа, система за повдигане 
и повдигане на съответната машина за монтаж. 

В Дейност 5 – Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ и въвеждане на обекта в 
експлоатация са изброени действията, които ще бъдат извършени – надзор, доработки или 

препаботки на проекти, технологимен контрол и съдействие при въвеждане в експлоатация. 
Като Дейност 6 участникът е определил Изпробване на технологичното оборудване, 

пускане в експлоатация и обучение на персонал. Въвеждането в експлоатация ще включва 
три етапа: проверка при предварително пускане /работни тестове и работа на сухо/; работа 
в реални условия и пускане в експлоатация. По време на въвеждането ще бъдат изготвени 

инструкции за експлоатация, за действие при аварийни ситуации, за пуск на ПСОВ след 

аварийна ситуация. Следват изброяване на съдържанието на тези инструкции. Относно 
обучението на персонала „изпълнителят ще се увери, че персоналът, нает на работа и 

поддръжката притежава необходимите умения да експлоатира, поддържа, обслужва и 

ремонтира цялото доставено оборудване“. Участникът ще подготви план за обучение, най-

късно до един месец преди заплануваното начало на първия курс на обучение. 
В т.1.7 участникът е представил взаимообвързаността на предлаганите дейности.  

Като т.2 е представено и Предложение за изпълнение на ключовите моменти, в което 
участникът показва организационната схема на проектантския екип и отговорностите на 
всеки от екипа. В т.2.2. за етапа на строителство разглежда обширно подготвителните 
работи и изграждането на временно селище – складове, офиси, площадки за съхранение на 
материали, графично е показан и строително ситуационен план. 

Разгледани са ролите на участниците в процеса на строителство – възложителят, 
проектанта, строителния надзор и изпълнителя. Приложена е организационна схема на 
ръководния персонал и съответно задълженията и отговорностите им на строителната 
площадка. На 6 страници са изброени всички нормативни документи, които ще бъдат 
спазени при разработването на Плана за безопасност и здраве и изпълнение на 
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строителството. Подробно са описани дейностите по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, ролята на координатора по ЗБУТ.  

В представения Линеен календарен график строително-монтажните работи започват 
с подписване на Протокол 2а и приключват с Акт образец 15. В табличен вид е направено и 

подробно описание на графика. 
Представени са диаграми на работната ръка за всеки от участниците в екипа и 

строителните работници. 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

В точка 1 участникът е направил описание на предложението за изпълнение на 
поръчката и организацията за изпълнение, в която е описал дейностите, необходими за 
изпълнението на поръчката. На първо място е описал работата по изготвянето на работния 
проект, в каква последователност ще се извърши. На следващо място е описал какво ще 
съдържанието на разработения работен проектпо следните части: - част ,,Технологична“; - 

част „ВиК“; - част ,,Архитектура“; - част „Строително Конструктивна“; - част ,,Машинно-

конструктивна“; - част ,,Електро силнотокова“; - част ,,КИП и А“; - част ,,ОВК“; - част 
,,Геодезия“; - част ,,Енергийна ефективност“; - част ,,Вертикална планировка“; - част „План 

за безопасност и здраве“;  - част „ПБ“; - описана е последователността на инженерно - 

геоложкото проучване. 
Подготовка за започване на строителството: гаранция, застраховки, разрешения, 

избор на източници на материали и изделия. 
Методи за контрол на качеството. Планиране. Обяснение за потенциалните 

прдпоставки и рискове, които могат да възникнат. Таблица за броя на необходимите 
работници от стр.83 до стр. 174. 

Описани са: Геодезическо заснемане; Изкопни работи; Изпълнение на монолитни 

части на съоръжения – кофржни работи, армировъчни работи, бетонови работи; Описание 
на очакваните резултати стр.187; Описани са съоръженията по пътя на водата.  

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора 

Общи изисквания; Решения по ОВОС/ОС. Дейности за ограничаване на 
отрицателните последици върху околната среда преди започване на Работата. Приложена е 
диаграма на паричния поток. 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.4 Спецификация на материалите 

Качествени характеристики на предложените основни материали описани в 
табличен вид с посочен доставчик и производител. Включено е и технологичното 
оборудване. 

 

 МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. Комисията констатира противоречия между Техническото предложение, в 

частта Работната програма към направеното Техническото предложение и представения 
Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение участникът е предложил 612 к.д. за изпълнение 
на дейностите, предмет на поръчката, явяващи се сбор от предложените 566 к.д. срок за 
изпълнение на строителството и 46 к.д. срок за изготвяне на работните проекти. В 

Работната програма участникът е посочил „Дейност 6: Изпробване на технологичното 
оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на персонала“ (стр.33). 
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Комисията след като прегледа представения Линеен календарен график констатира, че 
участникът не е посочил в календарния си график тази дейност.  
 Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя ясно 
са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 
индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в проекта дейности …(стр. 20).  

 Изпълнрението на Дейност 5 от Техническата спецификация на възложителя е 
задължителна и срокът и за изпълнение трябва да е включен в срока за изпълнение на 
дейностите по проекта.  
 Така предложения срок от 612 к.д. за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката се явява недействителен, тък като в него не са включени сроковете за 
изпълнение на работите по Дейност 5 от Техническата спецификация на възложителя. 
 С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът 
не е предвидил дни за обучение, 72- часова проба и подписване на Акт Образец № 16), 

комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че 
това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката“ или на „линейния календарен график“, 

което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето. 

 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът „ПСТ ГРУП“ ЕАД с 
оферта вх. № 92-ф-711/30.05.2017год.,  да бъде отстранен от процедурата. 

 

По обособена позиция 2: 

 

1. Участник № 1  Обединение „Инженеринг Айтос 2017“ с оферта вх. № 92-ф-

677/29.05.2017год. е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 

� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 

включително и за земнатаоснова под тях - 10 години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

- за възстановяване на настилки –републикански пътища от I, II, III клас – 3 години, 

при основни ремонти и рехабилитация – две години; за останалите пътища и улици – две 
години, а при основни ремонти – една година. 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 656 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 
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Приложени са:  

1. Работна програма – Приложение № 2.1; 

2. Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

4. Списък на основните видове материали; 

5. Линеен календарен график; 
6. Диаграма на работна ръка; 
7. Диаграма на механизацията. 

 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

 В точка 1 участникът е направил  въведение, като е описал обхвата, целите и 

очакваните резултати от Дейност 1 – проектиране. Описал е елементите, които са включени 

в обхвата на дейност  1 от техническата спецификация, както следва: - Изготвяне на 
работен проект за свързване на съществуващите основни колектори до ПСОВ, отговарящ 

на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и на действащото законодателство към момента; - Съгласуване 
на работния проект с всички имащи отношение институции според ЗУТ; - Упражняване на 
авторски надзор по време на строителството съгласно чл. 162 от ЗУТ. Участниккът е 
посочил, че реализаццията на проекта ще доведе до: - Подобряване на 
благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на гр.Айтос; 

- Опазване на околната среда чрез подобряване, запазване и възстановяване на 
естествената околна среда, посредством развитие и модернизиране на екологичната 
инфраструктура за отпадъчни води в гр.Айтос; - Намаляване здравните рискове и 

прекратяване на практиката на директно заустване на битово-фекални води директно във 
водоприемници, чрез доизграждане на канализационна мрежа за събиране и отвеждане на 
битовите отпадъчни води до ПСОВ; - Подобряване състоянието на околната среда в 
гр.Айтос за повишаване привлекателността за живот и възможностите за инвестиции с 
осигуряване на нови работни места за местното население. Обхватът на работния проект е 
доизграждане на двата главни клона  – Главен клон I и Главен клон III от канализационната 
мрежа на град Айтос. Ппредвидено е изграждането на  задържателни резервоари с 
аварийни преливници по трасето на колекторите, както и преминавания под дъното на 
дере. Участникът е посочил общата дължина на предвидените за доизграждане главни 

колектори и аварийни изпускатели, че е 2568,57m. На следващо място в тази точка е описал 

съдържанието на проектната документация, както следва: - част „Канализация“ на работния 
проект; - част „Инженерно-геоложки доклад“; - част „Конструкции“ на работния проект; - 
част „Геодезия“ – трасировъчен план и вертикална планировка; - част „Временна 
организация и безопасност на движението (ВОБД); - част „План за безопасност и здраве“; - 

част „Пожарна безопасност“(ПБ); - част „Сметна документация“; - част „План за 
управление на строителните отпадъци (ПУСО). В следващата точка 2 участникът е описал 

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, както следва: На първо 
място участникът е дефинирал основните задачи при изпълнение на Дейност 1 – 

проектиране. Списъкът на основните задачи, които е планирал да извърши за качественото 

и пълно изпълнение  се състои от 15 броя задачи. Във следващата подточка е описал 

последователността и взаимообвързаността на изпълнението на задачите. 
В работната програма и линеен график за изпълнение на предмета на поръчката - 

строителство е описал Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, 

както следва: основните етапи за изпълнение на поръчката, които е разделил в 5 точки. 
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Посочил, е че в линейния график са показани етапи, продължителност и последователност, 
които ще бъдат доразвити  при описанието на видовете СМР и предвидената организация 
за работа. Описал е че СМР, които трябва да се извършат могат да бъдат разделени най-

общо по следния начин: - Канализация – изграждане на главни канализационни клонове I и 

III с прилежащите към тях ревизионни шахти и съоръжения, преминавания под дерета и 

канавка и пресвързвания на сградни отклонение; и – Възстановяване на разрушени пътни и 

тротоарни настилки. На следващо място участникът е описал Технологичната 
последоватлност, която ще приложи в участъците при изграждане на канализация по 
открит способ като е посочил 21 броя.  

• Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на 
целите на този договор и очакваните резултати. 

 Участникът е посочил следните ключови моменти: Отлагане на трасето, проверка 
натеренни коти в характерни точки; Проучване на съществуващите комуникации; 

Въвеждане на временна организация на движение (ВОБД); Изрязване и отстраняване на 
настилка; Изкопи; Контрол на изкопа; Укрепване на изкопа; Направа на пясъчна подложка; 
Монтаж на тръби; Изграждане (пресвързване) на сградни отклонения; Обратно засипване и 

уплътняване; Изпълнение на асфалтобетонно покритие; Направа на бордюри и водещи 

ивици; Направа на тротоари с тротоарни плочи; Изграждане на задържателен резервоар 1; 

Изграждане на задържателен резервоар 2; Изгражане на РШ от сглобяеми бетонови или 

стоманобетонови елементи; Преминаване под дерета; Преминаване под канавка; Брегови 

зауствания; Общи изисквания. Складиране и транспорт; Укрепване на изкопите; Условия за 
транспорт и експлоатация на строително пътната механизация; Товаро-разтоварни работи; 

Транспорт и складиране на материалите, необходими за изпълнение на поръчката; 
Изпълнение на ВОБД; Организация в етап на въвеждане в експлоатация и постигане на 
проектните показатели; Изпитване на канализацията; Описал е необходимите документи 

при предаване на обект по ЗУТ; Осигуряване на качеството, методи и организация на 
текущия контрол; Контрол на материалите при производителя; Контрол на материали в 
складовата база на Изпълнителя; Контрол на строителните дейности при монтаж и 

Методите за взимане на проби и честотата на взимане е посочил, че ще се уточняват в 
работния проект. 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

Участникът е представил Обяснителна записка за дейност 1 – проектиране, със 
следното кратко описание: На първо място участникът е направил описание на  ресурсите, 
които планира да използва при изпълнение на дейност 1, като човешки ресурс; материален 

и технически ресурс. В следващата точка е направил описание на техническите 
преимущества и функционалните характеристики на изпълнителя. Описал е организацията 
на екипа с цел управление и контрол на задачите за изпълнение на дейността. Разписал е 
основните отговорности на членовете от екипа по време на изпълнение на проектатските 
задачи.  

В точка 2 е описал Обяснения   на потенциалните предпоставки (допускания) и 

рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора, 
като е идентифицирал част от основните рискове, които са 7 на брой. Направил е подробно 

описание на потециалните предпоставки  за всеки от идентифицираните рискове. 
Представил е качествен анализ на риска, както и представил и планиране нареакцията на 
рисковете. Наблюдение и контрол на риска. В табличен вид е представил причините за 
възникване на риска, мерки за предотвратяване на риска, както и мерките за преодоляване 
на риска. На следващо място направил е описание на очакваните резултатите от 
изпълнението на дейност 1 – проектиране и начина на постигането им. Представил е 
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допълнение 2 към Приложение № 2.2 в табличен вид е описал конкретните задачи на 
членовете на екипаот проектанти за изпълнение на ОП № 2. 

Участникът е представил Обяснителна записка за строителство, със следното кратко 
описание: На първо място участникът е описал организационната схема в етапа на 
подготовка на строителната площадка  като е описал, че подготвителният етап е отбелязан 

в линейния календарен график като „Мобилизация“ и е посочил, че този период започва с 
подписването на Протокол 2а, и е спродължителност 30 дни. През този подготвителен етап 

участникът е предвидил да изпълни 34 ддейности подробно описани. На следващо място 

участникът е представил организационна схема в етапа на доставка на материалите, 
съгласно проектната решение. Представил е списък на основните видове материали с 
качествени характеристики на материалите, които ще използва припри изпълнение на 
договора. На следващо място представил е организационна схема в етапа на изпълнение, 
като за всеки един ключов експерт са описани задачите, които ще изпълняват. Описал е 
предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката, както и механизацията която 
е предвидил да използва при изпълнение на СМР. По време на извършване на СМР 

участникът е посочил, че ще спазва следните планове: План за действия за реакция при 

инциденти със строителни машини; План за действия при отказ и ремонт на унищожено 

или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. 

На следващо място участникът е представил Обяснение на потенциалните 
предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху 
изпълнението на договора, като е посочил дефинициите при управление на риска, като е 
описал управлението на риска като процес какво включва. Описал е определяне на 
стратегии за управление на риска. Представил е тежест на ефекта на риска(въздействие 
върху обществената поръчка). В табличен вид е представил вероятността от настъпването 

на риска, степен на въздействие на риска, тежест на ефекта на риска, мерки за 
недопускане/предотвратяване на риска имерките за преодоляване на риска.  

Участникът е описал очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина 
на постигането им. 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 
изпълнението на предмета на поръчката – Дейност 1 - проектиране, съдържащо:   

Участникът в това приложение е описал нормативната база, която следва да бъде 
спазена при проектирането, а именно: ЗООС; ЗЧАВ; ЗВ; ЗУО; Наредба № 1 от 
04.06.2014год. и др. 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 
изпълнението на предмета на договора – строителство, съдържащо: описание на мерките, 
които ще спази участника: - Грижи за отделно събиране и временно съхранение на 
хумосния слой, за да се използва отново при озеленителните работи (при извършване на 
изкопни дейности в зелени площи); - Недопускане на излив на отпадъчни води в процесаа 
на строителство; - Недопускане изнасяне на замърсени почви и строителни отпадъци по 
регионалната пътна мрежа; - Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на 
естествените терени в близост до стротелните работи в т.ч. и прилежащите към обекта 
дървесни видове.   

 

МОТИВИ:  
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е  констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
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1. В Техническото предложение обр. 2, участникът е посочил, че ще изпълни 

дейностите предмет на поръчката за срок от 656 календарни дни както следва: Срок за 
изпълнение на строителството – 566 календарни дни. Срок за изготвяне на работните 
проекти – 46 календарни дни. В Работната си програма участникът е записал, че „ 

възстановителна бригада е отговорна за възстановяването на всички настилки в обхвата 

на проекта. Общата продължителност на работата на екипа е 73 к.д., като започва да 

работи от 306 ден от началото на обекта и остава до приключване на СМР. Осигури ли 

сме резерв от време достатъчен  да покрие неблагоприятни атмосферни условия или 

непредвидени обстоятелства, в случай на необходимост. Предвиденият резерв от време е 

224 дни и започва да тече от последния ден от работата на Възстановителната 

бригада“ Същото е отразено и в представеният линен график.  
 Възложителят по никакъв начин не е поставял условие за предвиждане на 
времеви резерв за неблагоприятни метереологични условия и/или по друг повод. 

Строителството се изпълнява съгласно българското законодателство и при наличие на 
причините изброени в чл.7, ал.1, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, се съставя Акт за установяване 
състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10), както и Акт за 
установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 

продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в 
т. 10 други случаи (приложение № 11) след отстраняване на причините, довели до спиране 
на строителството, като след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР. 

Предвиждането на 224 к.д. за неблагоприятни атмосферни условия или непредвидени 

обстоятелства, включени в общия срок за изпълнение на строителството от 566 к.д. е в 
нарушение на изискванията на възложителя към подготовката на Техническото 
предложение на участниците. Строителството започва на 47 к.д. с мобилизация от 30 к.д. 

(ред 23) и приключва на 378 к.д. с възстановяване на пътни и тротоарни настилки, т.е. 
срокът за изпълнение на строителството е максимум 331 к.д. Възложителят е дал изрично 
указание в образеца на Техническото предложение, че „Участниците не могат да 

предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг от 666 календарни дни и по-

малък от 566 календарни дни.“ Факта, че предвидените 224 дни за неблагоприятни 
атмосферни условия или непредвидени обстоятелства  са предвидени след завършване на 
строителството, след 378 к.д. буди съмнение, че са отразени единствено за подвеждане на 
комисията и достигането на минимално определения от възложителя срок за изпълнение на 
строителството. Горното дава основание да се заключи, че Участникът не доказва по 
безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, още повече че срокът за изпълнение 
на СМР е показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в подкрепа на горното е, това би 

довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед прилагане на 
методиката за оценка. Във връзка с констатираното несъответствие, комисията счита, че не 
може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до 

промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на 
строителството“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно 

чл.104, ал.5, изр.трето.  

 В образеца на Приложение 2 – Техническо предложение, възложителят е предвидил 

в случай, че в представената техническата оферта се съдържа информация противоречаща 
на представените от възложителя технически спецификации участникът да се отстранява от 
участие в процедурата. 

2. В представения ЛГ участникът не е предвидил ден за подписване на 
Протокол 2 а за откриване на строителната площадка (ред 20 – 0 d), а е предвидил ден за 
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подписването на Акт образец 15 за предаване на обекта. Представеният линеен календарен 

график е без начало. В техническото си предложение участникът сам е посочил, че срокът 
за изпълнение започва с подписването на протокол 2а и е с продължителност до съставяне 
на  обр. 15, същото не е отразено в линейния график. Горното дава основание да се 
заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на 
СМР, още повече че срокът е показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в подкрепа на 
горното е, че наличието на несъответствие в техническото предложение и линейния 
график, би довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се 
прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед 

прилагане на методиката за оценка. С оглед констатираното несъответствие (в 
представения линеен график участникът не е предвидил дни за откриване на строителната 
площадка), комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, 
поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта 
„срок за изпълнение на строителството“ или на „линейния календарен график“, което е 
недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето. 

 Предвид изложеното участникът е представил техническо предложение в т.ч. линеен 

календарен график, което противоречи на одобрената документация за участие и 

направените разяснения от Възложителя.  
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът  Обединение „Инженеринг 

Айтос 2017“ с оферта вх. № 92-ф-677/29.05.2017год,  да бъде отстранен от процедурата. 

 

3. Участник № 4  ДЗЗД ПСОВ Айтос с оферта вх. № 92-ф-687/30.05.2017год. е 
представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. – 8 години. 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1 – от 1 стр. - до 109 стр.; 

� Линеен календарен график; 
� Обяснителна записка – Приложение № 2.2 - от 1 стр. - до 80 стр.; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3 от 1 стр. - до 16 стр.; 

� Диаграма на работна ръка; 
 

Кратко описание на Работната програма – Приложение № 2.1. на участника: 

В точка 1 участникът е описал предмет, обхват и цели на поръчката. Участникът е 
направил кратко описание на обхвата на поръчката, като е посочил, че съгласно договорни 
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условия за строителство за строителни и нженерни работи  ще: 1. Изготви работен проект 
за доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на град 

Айтос; Извърши строителство по доизграждане на Главен клон I и Главен клон III; 3. 

Осъществи авторски надзор на обекта; 4. Извърши всички необходими дейности и стъпки 

свързани с актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 5. Започванеизпълнението на 
договора, съгласно договорните условия; 6.Предприеме и изпълни всички необходими 

мерки за осигуряване на безопасност на строителната площадка; 7.Въведи система за 
осигуряване на качеството, за да докаже съответствие с изискванията на договора; 8. 

Изготвя ежемесечни отчети за изпълнението на задълженията си по договора и окончателен 

отчет за изпълнението на договора и ще ги представя на консултанта и Възложителя в 
указания срок, както и още 8 дейности които ще изпълнява в обхвата на поръчката. 
Участникът е посочил основните дейности, които ще изпълнява по ТС, както следва 
дейност I: Изготвяне на работен проект за свързване на съществуващите основни колектори 

до ПСОВ;  дейност II: Строителство на основни колектори до ПСОВ и осъществяване на 
авторски надзор на обекта, включващ поддейностите: поддейност 2.1. Строителство на 
основни колектори до ПСОВ; поддейност 2.2. –Осъществяване на авторски надзор. 

Участникът е посочил общата дължина на предвидените за доизграждане главни колектори 

и аварийни изпускатели, че е 2568,57m. В следващата точка 2 участникът е описал 

нормативната уредба стр. 6-19.  

В описания подход за изпълнение от участника е разделено  на 4 етапа изпълнението на 
дейностите по договора, както следва първи етап: Проектиране – дейност I; втори етап: 

Авторски надзор –дейност II – Поддейност 2.2.; трети етап: Изпълнение на смр – дейност II 
– Поддейност 2.1.  и четвърти етап: отчитане и предаване на обекта.  
За изпълнението на дейност I – Изготвяне на работен проект за свързване на 
съществуващите основни колектори до ПСОВ е предвидил от 1-46 ден. Посочил е какво ще 
е съдържанието на работния проект. Описал е в табличен вид план за изпълнение 
дейностите, включени експерти, място наа изпълнение. На следващо място участникът е 
описал какво предвижда да се изпълни през втория етап от стр. 42 до стр.44 включително. 

Третия етап е описал от стр. 45 - до стр.95, в които са включени Организация на 
строителната площадка, примерна схема на временно селище, организация по доставка и 

складиране на материалите, строителни отпадъци, временна организация и безопасност на 
движението (ВОБД) по време на строителството. На следващо място участникът е описал 
последователността, която щеприложи в участъците при изграждане на канализация по 

открит способ, ВОБД, отлагане на трасето, проверка на теренни коти в характерни точки, 

проучване на съществуващите комуникации, изрязване и отстраняване на настилката, 
изкопи, отводняване на изкопи, контрол на изкопа, укрепване на изкопа, направа на 
пясъчна подложка, монтаж на тръби (профили) и фасонни части, изграждане 
(пресвързване) на сградни отклонения, изпитване на канализация, обратно засипване и 

уплътняване, изпълнение на асфалтобетонно покритие, направа на бордюри и водещи 

ивици (при необходимост), направа на тротоари с тротоарни плочи, изграждане на 
монолитна шахта, изграждане на РШ от сглобяеми бетонови или стоманобетонови 

елементи, заустване в дерета и реки, преминаване под дерета и канавки, задържателни 

резервоари от стр. 60 – до стр. 84. Четвърти етап е посочил отчитане и предаван на обекта. 
На стр. 85 участникът е посочил, че след подписване на констативен акт образец № 15 ще 
се проведат 72-часови проби. 

На следващо място участникът е описал ключови моменти, свързани с постигането на 
целите на този договор и очакваните резултати, като 1.Качество на подготвените 
инвестиционни проекти, 2.Съгласуване на инвестиционните проекти, 3.Взаимодействие 
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между Възложител и изпълнител, 4.Защита на водите, 5. Намаляване на затрудненията за 
естното население и гостите на града при извършване на СМР от стр. 92 до стр. 104. 

Описал е очакваните резултати от изпълнението на проекта свързани с конкретните 
ключови моменти, които са: Изготвен проект, в съответствие с изискванията на 
нормативната база, както и ключовите моменти; Одобрен РП с описани ключови моменти; 

Одобрен РП с описани ключови моменти; Съгласуване на РП с описани ключови моменти; 

Изпълнен Авторски надзор с описани ключови моменти; Изпълнено строителство с описни 

ключови моменти; Изготвена екзекутивна документация с описани ключови моменти и 

Въведени в експлоатация канализационни колектори и съоръжения с описани ключови 

моменти. 

  

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

В представената обяснителна записка от участника в точка 1 е описал техническите 
преимущества при изграждането на обекта. В т.2 е описал фукционалните характеристики 

и технически показатели на влаганите строителни продукти. В табличен вид участникът е 
описал вид на материала, стандарт, наименование на доставчика, като в Списъка на 
доставчиците на основните строителни материали е описал 18 броя. На следващо място 
участникът е описал мерките за осигуряване на качество. На следващо място участникът е 
описал организацията на управление, които ще прилага при изпълнение на предмета на 
поръчката. Описал е организацията на трудовите ресурси,  като е описал за всеки ключов 
експерт задълженията и отговорностите. В следващата точка 4.3. участникът е описал 
организацията на техническите ресурси – строителна техника. В т.4.4. участникът е описал 
Координацията на дейностите и взаимодействията с различните участници в процеса по 
реализиране предмета на обществената поръчка. 
На следващо място Участникът е представил Обяснения   на потенциалните предпоставки 

(допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението 
на договора, като е описал дефинициите при управление на риска. Направил е описание 
управлението на риска като процес какво включва: идентифициране на риска; качествен и 

количествен анализ на риска; планиране на действия за преодоляване на риска; следене и 

контролиране на риска. Описал е стратегията за управление на рисковете. В табличен вид 

участникът е описал обхват на риска, вероятност, степен на въздействие на риска, тежест 
на ефекта на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за 
преодоляване на риска от стр. 53 до стр. 73. 

От стр. 73 до стр. 77 участникът е направил описание на предлагания подход за изпълнение 
на предмета на поръчката. 
Участникът е описал очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина на 
постигането им от стр. 77 до стр.80. 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 
изпълнението на предмета на договора, съдържащо: описание на мерките, които ще спази 

участника: - Мерки за ограничаване емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух; - 

Мерки за ограничаване прахоотделянето в атмосферния въздух; - Мерки за предпазване от 
замърсяване на водите; - Мерки за опазване на растителността; - Мерки за опазване на 
почвите; - Мерки за ограничаване въздействието на генерираните отпадъци; - Мерки за 
намаляване емисиите на шум и вибрации; - Мерки за опазване на флора и фауна.  

 

МОТИВИ:  

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е  констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
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1. Участникът в представената работна програма не е предвидил представянето на 
подробен инженерно-геоложки доклад, както и изпълнението на дейността  изготвяне на 
геодезическо заснемане, което е в противоречие с Техническата спецификация. 

Съгласно точка 4 от ТС „Обхватът на работа на Изпълнителя ще включва всички 

елементи/аспекти, така че да осигури правилното реализиране на проекта включващ: 

• Изготвяне на подробен Инженерно- геоложки доклад; 

• Изготвяне на геодезическо заснемане; 
Участникът е представил работна програма, която не е съобразена с посочените 

изисквания на Възложителя в Техническата спецификация.  
В образеца на Приложение 2 – Техническо предложение, възложителят е предвидил 

в случай, че в представената техническата оферта се съдържа информация противоречаща 
на представените от възложителя технически спецификации участникът да се отстранява от 
участие в процедурата. 

2. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е оферирал срок за 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката – 612 календарни дни, като оферираният 
срок е сбор на срока за изпълнение на строителство – 566 календарни дни  и срока за 
изготвяне на РП – 46 календарни дни. В горепосочения срок участникът не е включил 
подписването на акт образец № 16, както и не е предвидено в ЛГ от участника.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя ясно са 
посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 
индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в проекта дейности …(стр. 20). Подписването на Протокол за 
установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) е част от Дейност 2 от 
Техническата спецификация и следва да е включен в срока за изпълнение на дейностите по 
проекта.  
 Допускането на такова несъответствие в техническото предложение и линейния 
график, би довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се 
прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за изпълнение на 
дейностите. Във връзка с констатираното несъответствие в срока за изпълнение на 
дейностите, не може да се изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това 
би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на 
дейностите“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето.  

- В представения ЛГ участникът не е предвидил ден за подписване на 
Протокол 2 а за откриване на строителната площадка, а е предвидил ден за подписването на 
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Акт образец 15 за предаване на обекта. Представеният линеен календарен график е без 
начало. В техническото си предложение участникът сам е посочил, че срокът за изпълнение 
започва с подписването на протокол 2а и е с продължителност до съставяне на  обр. 15, 

същото не е отразено в линейния график. Горното дава основание да се заключи, че 
Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, още 
повече че срокът е показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в подкрепа на горното е, че 
наличието на несъответствие в техническото предложение и линейния график, би довело до 
неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед прилагане на 
методиката за оценка. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен 

график участникът не е предвидил дни за откриване на строителната площадка), комисията 
счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би 

довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на 
строителството“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно 

чл.104, ал.5, изр.трето. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеният към техническо 

предложение Линеен календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за 
представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е Решение № 

660/25.08.2016 год. на КЗК. 

Предвид изложеното участникът е представил техническо предложение, което 

противоречи на одобрената документация за участие и направените разяснения от 
Възложителя.  
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът ДЗЗД ПСОВ Айтос, с 
оферта вх. № 92-ф-687/30.05.2017год.,  да бъде отстранен от процедурата. 

 

4. Участник № 5 ДЗЗД Водоканал Айтос 2017, с оферта вх. № 92-Ф-

688/30.05.2017год. е представил следните документи:  

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. – 8 години. 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 615 

календарни дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1 – от 1 стр. - до 109 стр.; 

� Линеен календарен график; 
� Обяснителна записка – Приложение № 2.2 - от 1 стр. - до 80 стр.; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
– Приложение№ 2.3 от 1 стр. - до 16 стр.; 

� Приложен е списък със спецификация на материалите  
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� Диаграма на работна ръка за звено проектиране и за звено строителство; 

 

Кратко описание на Приложение № 2.1. Работна програма. 

В точка 1, участникът описва последователността и взаимообвързаността на 
предлаганите дейности, като представя резюме, предмета и основната цел, специфичните 
цели и очакваните резултати (стр.4-стр.5). В точка 2 описва, идентифицираните от него 
ключови въпроси, свързани с постигане на целите на договора и очакваните резултати. 

(стр.5). В следваща точка 3, участникът описва обхвата на проекта, посочва обема на 
подобектите спрямо канализационните клонове, видовете дейности в проекта по части и 

окомплектоването и размножаването на проекта (стр.6-стр.14). В точка 4, предложение за 
изпълнение на ключовите моменти свързани с постигане на целите на договора и очаквани 

резултати, участникът описа предложеният подход за изпълнение на поръчката в етапа на 
изготвяне на работен проект. На следващо място в точката, участникът прави описание и 

последователност на дейности по инвестиционно проектиране, като представя: обобщена 
схема на процесите на проектирането, запознаване с наличната проектна документация, 
предварително изясняване на подземните комуникации, допълнително геодезическо 
проучване, част геология и хидрогеология и изготвянето на работен проект по всички 

части. (стр.15-стр.20). В точка 5, задължения на изпълнителя в процеса на проектиране, 
участникът посочва, че ще спазва всички изисквания на Възложителя, ще изготви работен 

проект в съответствие с българското законодателство и всички други действащи 

нормативни актове, ще съгласува изготвените работни проекти с всички заинтересовани 

експлоатационни дружества (стр.20-стр.21). В следваща точка 6, участникът описва 
приложимите нормативни документи и изисквания за съответствие между стандартите и 

кодове(стр.21-стр.23). В изпълнение на дейностите  оглед на предложения срок за 
изпълнение във времето точка 7, участникът в табличен вид посочва всички видове 
дейности, които се изразяват в отделни части на проекта необходимото време за 
проектирането (стр.23-стр.25). В точка 8, организация и мобилизация на човешки ресурс, 
участникът описва инженерно-техническия състав, задълженията и отговорностите на 
експертите, тяхната заетост по дейности и времетраене (стр.25 - стр.31). 

На следващо място в своята работна програма (стр.31-стр.35), участникът, отново 
описва предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигане на целите 
на този договор и очакваните резултати. Тук посочва, че при изпълнението на поръчката 
ще изпълнява следните фази: Фаза 1 – Мобилизационна дейност, Фаза 2 – Строително 
монтажни работи, Фаза 3 Демобилизация на строителната площадка, Фаза 4 – отчитане и 

предаване на обекта. 
 

Кратко описание на Приложение № 2.2. Обяснителна записка. 

Участникът е структурирал обяснителната си записка както следва: 
Точка 1. Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, 

включително техническите преимущества и функционалните характеристики, както и 

организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи. Тук участникът 
представя процесите за организация на работата проекта, които са обединени в пет групи: 

Иницииране, Планиране, Изпълнение, Контролиране Приключване (стр. 36 – стр. 37). 

Точка 2. Подход и методология. Участникът посочва, че всяка група процеси за 
управление на проекта се състои от един или повече управленски процеси, както следва: 
Управление на интеграцията, Разработване на план на проекта, Изпълнение на плана на 
проекта, Интегриран контрол на промените, Управление на обхвата, Управлението на 
времето, Управлението на качеството, Управлението на човешките ресурси, Управление на 
комуникациите (стр. 37 – стр. 42). 
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Точка 3. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които 
могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора (стр. 42 – стр. 53). 

Тук участникът прави описание на рисковете фактори, които биха повлияли за качеството и 

навременното изпълнение на договора, както и на мерките за предотвратяването им, 

включително и мерки за минимизирането на възникнали такива. Описва също, 

предпоставките (допусканията), основни рискови фактори, видове рискове, стратегия за 
управлението на рискове. 

Точка 4. Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на 
начина за постигането им. Тук участникът прави описание на организация за управление на 
договора, плана за качество в ДЗЗД „Водоканал Айтос 2017“ и план за качество на проекта. 
Продължава с описание на промени и корекции, модел на взаимоотношения с възложителя 
на поръчката, координационни отговорности на изпълнителя (стр. 53 – стр. 59). 

Точка 5. Организационна схема в етапа па съгласуване на работен проект, съгласно 

изискванията на ЗУТ. Участникът описва организацията и методологията в етапа на 
съгласуването на работен проект, съгласно изискванията на ЗУТ, като посочва, че ще 
осигури всички необходими съгласувания, становища и одобрения на изготвените работни 

проекти, необходими за издаването на разрешение за строеж. Продължава с конкретните 
дейности, които ще осъществи за изпълнението на този етап и очакваните резултати, 

начините за комуникация с възложителя, прави и разбивка и анализ на срока за съгласуване 
на работния проект (стр. 59 – стр. 62). 

Точка 6. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Описва организацията си в етапа 
на осъществяване на авторски надзор (стр. 62 – стр. 63). 

Точка 7. Изготвяна на екзекутивна документация на целия обект. В тази точка 
участникът посочва, разбирането си за екзекутивна документация, нейното съхранение, 
размножаване, допълване и предаване то й при приключване на всички видове работи (стр. 

62 – стр. 65). 

Точка 8. Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, 
включително техническите преимущества и функционалните характеристики, както и 

организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи. Тук участникът 
посочва, че за успешното приключване на обекта е в тясна взаимовръзка с квалификацията 
и опитана избраните ключови и не ключови експерти. След, което описва, че стратегията 
по изпълнение на поръчката има за цел  съставянето на систематизирани стъпки за 
обширно разглеждане и планиране на дейностите. Продължава с ресурсна обезпеченост за 
изпълнението на поръчката, където посочва персонал човешки ресурс, ключовите 
длъжности организационната структура на настоящия обект,, разпределението и 

отговорностите им. Описва механизацията, което ще бъде мобилизирана за изпълнението 

на обекта, офис оборудването и обзавеждането, което ще осигури и техническите средства. 
(стр. 65 – стр. 71).  След което от стр. 71 до стр. 75 в табличен вид представя 
последователността на строително монтажните работи, предмет на поръчката. Продължава 
с описание на технологията за изпълнението на СМР (стр. 75– стр.87).   

Точка 9. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които 
могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора (стр. 87 – стр. 94). 

Участникът, отново описва методите за управление на риска и неговите елементи, посочва 
рискове дефинирани от Възложителя, които могат да възникнат при изпълнението на 
договора и предлага конкретни мерки за управлението им. 

Точка 10. Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на 
поръчката. Участникът описва, че след като е отчел спецификата на обекта е предвидил 
изпълнение на СМР по проекта и внедряване на иновативни методи и техника на работа по 
участъци с една бригада, общи положения, информация и задължения, отнасящи се до 
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организацията на обекта, обслужване на транспортния поток, изисквания към материалите, 
описание на материалите, документи за съответствие, вземане на проби, изпитания и 

съставяне на актове и протоколи, координация и взаимодействие с възложителя, надзора и 

други страни (стр. 94 – стр. 97). 

Точка 11. Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на 
начина за постигането им. Тук участникът още веднъж отписва методите които ще 
използва, за да гарантира качественото и навременно изпълнение на обекта, както и 

конкретните мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време 
на строителството (стр. 97 – стр. 114). 

 

Кратко описание на Приложение № 2.3 – Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора.   

Участникът прави описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на 
елементите на околната среда (стр. 114 – стр. 120). 

Участникът е представил спецификация на материалите с характеристики, доставчик 
и стандарт за качество на които отговарят. 

 

МОТИВИ: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  
отговаря на предварително обявените условия. 

1. Участникът е представил Работна програма – Приложение № 2.1, съдържаща: - 

последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; - предложение за 
изпълнение на ключови моменти, свързани с постигането на целите на този договор и 

очакваните резултати.  Представената Работна програма от участника, съдържа всички 

изискуеми реквизити от документацията за участие и отговаря на поставените изисквания 
на Възложителя. 

2. Представената Обяснителна записка -  Приложение Nо. 2.2, съдържа: - описание 
на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите 
преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът 
като евентуален изпълнител ще приложи; - обяснение на потенциалните предпоставки 

(допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението 
на договора; - описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката; 
описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането 
им. Представената Обяснителна записка от участника, съдържа всички изискуеми 

реквизити от документацията за участие и отговаря на поставените изисквания на 
Възложителя. 

3. Участникът е представил Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по 

време на изпълнението на предмета на договора, съдържащо:  - описание на предлаганите 
мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва 
и др.) Представеното Приложение № 2.3 от участника, съдържа всички изискуеми 

реквизити от документацията за участие и отговаря на поставените изисквания на 
Възложителя. 

4. В представения линеен график е предвидил срок  за започване на строителството - 

откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2а и срок за 
завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15.  

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от 
възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
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Участникът ДЗЗД Водоканал Айтос 2017, с оферта вх. № 92-ф-688/30.05.2017год. се 

допуска до оценка на техническото предложение. 
 

5. Участник № 7 Обединение Айтос инженеринг, с оферта вх. № 92-ф-

690/30.05.2017год. е представил следните документи: 

 Участникът е представил ТП по образец № 2, в което е направил следните 
предложения: 

� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
- за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 

включително и за земнатаоснова под тях - 10 години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 

години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролноизмервателни системи и автоматика – 5 години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

- при основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици – две години; за 
останалите пътища и улиците – две години, а при основни ремонти – една година; 

- хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 

години; 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение № 2.3; 

� Спецификация на материалите – Приложение № 2.4; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка; 
� Декларация за конфиденциалност; 

Кратко описание на Работната програма Приложение Nо. 2.1, както следва: 
ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

 МОТИВИ:  

 С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 
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- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
и подписване на Акт 15.  На ред  27 в точка 1.2.5. Подписване на образец 2 и 2а – откриване 
на строителната площадка и в ред 67 в точка 1.4.6 – Изготвяне и подписване на 
констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в графата 
„продължителност“ срещу тези две дейности е посочено 0 days. Нормативно установената 
съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа безспорно 
отнема на изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде 
предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за изпълнение на 
поръчката, а последният, задължително описва и визуализира всички видове работи, 

времетраенето и тяхната технологичната последователност. Съставените и оформени 

съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи, имат доказателствена сила при 

установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя необходимостта такъв срок 
задължително да бъде предвиден от участника. С оглед констатираното несъответствие (в 
представения линеен график участникът не е предвидил дни за Подписване на образец 2 и 

2а и Подписване на Акт 15) комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от 
участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо 

предложение и по конкретно на линейния график, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето.  

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

- В представения линеен график участникът не е  посочил подписване на акт № 

16, както и не е предвидил в оферирания срок за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката, което е в противоречие с влязлата в сила документация за участие и 

направените разяснения по нея.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя 
ясно са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 
индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в проекта дейности …(стр. 20). Подписването на Протокол за 
установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) е част от Дейност 2 от 
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Техническата спецификация и следва да е включен в срока за изпълнение на дейностите по 
проекта.  

Предвид изложеното участникът е представил техническо предложение, което 
противоречи на одобрената документация за участие и направените разяснения от 
Възложителя.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Обединение Айтос 

инженеринг, с оферта вх. № 92-ф-690/30.05.2017год.  да бъде отстранен от процедурата. 

 

6. Участник № 8 ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос с оферта вх. № 92-ф-

691/30.05.2017год. е представил следните документи: 

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г.: 
- 10 години – гаранционен срок за всички видове ново изпълнени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях; 

- 5 години – гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда, а 
в агресивна среда – 3 години; 

- 5 години – гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации, контролно измервателни системи и автоматика; 

-   5 години – гаранционен срок за пречиствателни съоръжения; 
- 8 години гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи(мрежи) и 

съоръжения към тях на техническата инфраструктура; 
- 3 години гаранционен срок за републикански пътища от I, II, III клас, при основни 

ремонти и рехабилитация – 2 години; за останалите пътища и улици – 2 години, а при 

основни ремонти – 1 година; 
- 10 години гаранционен срок за съоръжения за пътища и улици мостове, тунели и 

др.) при ново строителство, при основен ремонт и рехабилитация – 4 години; 

- 8 години гаранционен срок за хидроенергийни, хидромелиоративни, 

водоснабдителни съоръжения и системи; 

- 8 години гаранционен срок за брегоукрепителни съоръжения и системи. 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1 – от 10 стр. - до 26 стр. от стр. 35 – до 

стр.38; 

� Строителен ситуационен план – стр.27 
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� Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка – стр.28-

стр.29 

� Спецификация на всички използвани материали, които ще бъдат вложени в 
обекта с описани основни технически характеристики –стр.30-стр.31 

� Описание на основното машинно технологично оборудване – стр.32 

� Списък на строителните машини, производствено оборудване и съоръжения – 

стр.33-стр.34 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2 - от 39 стр. - до 185 стр.; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3 от 186 стр. - до 195 стр.; 

� Диаграма на работна ръка – стр.196-стр.197 

� Диаграма на паричния поток –стр.198 

� Декларация за конфиденциалност; 

 

Кратко описание на Работната програма – Приложение № 2.1. на участника,  

ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

МОТИВИ:  

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е  констатирано, че то НЕ 

отговаря на предварително обявените условия.  
 Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
и подписване на Акт 15.  На ред  38 е посочил „Предаване площадката с Протокол 2а“, в 
графата „продължителност“ срещу тези две дейности е посочено 0 days. Нормативно 
установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
безспорно отнема на изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и следва да 
бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за изпълнение на 
поръчката, а последният, задължително описва и визуализира всички видове работи, 

времетраенето и тяхната технологичната последователност. Съставените и оформени 

съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи, имат доказателствена сила при 

установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя необходимостта такъв срок 
задължително да бъде предвиден от участника. С оглед констатираното несъответствие (в 
представения линеен график участникът не е предвидил дни за Подписване на образец 2 и 

2а) комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, 
че това би довело до промяна на неговото техническо предложение и по конкретно на 
линейния график, което е недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 
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- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил да изпълни 

дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни дни, явяващи се сбор от 
предложените 566 к.д. срок за изпълнение на строителството и 46 к.д. срок за изготвяне на 
работните проекти. В линейния график дейностите от ред 170- „72-часови проби“ – до ред 

174 – „Издаване на Разрешение за ползване“ периода от 05.04.2017 год. до 06.05.2017 год., 

т.е. 31 к.дни не са включени в срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора  и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. 
Възложителят е отговорил: Да включен е. Този срок трябва да съответства на декларирания 
от участника в Техническото предложение (обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним 

дейностите предмет на поръчката за срок от /………………календарни дни/, както 

следва:… 

Предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя 
ясно са посочени в Техническата спецификация (стр. 6) участниците трябва да изготвят 
индикативен график за изпълнението на всяка дейност, както и в документацията за 
участие, т.9.2. Техническо предложение, съдържащо подробен линеен график за 
изпълнение на предвидените в проекта дейности …(стр. 20). Извършването на 72-часовите 
проби, подписването на  Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия (приложение № 17) и подписването на Протокол за установяване годността за 
ползване на строежа (приложение № 16) са част от Дейност 2 от Техническата 
спецификация и следва да е включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  
 Така представеният от участника срок за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката се явява недействителен, същият следва да е 642 к.д.  

 С оглед констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът ДЗЗД ПСОВ – гр. Айтос, с 

оферта вх. № 92-ф-691/30.05.2017год.,  да бъде отстранен от процедурата. 

 

7. Участник № 11 Хидрострой АД с оферта вх. № 92-ф-697/30.05.2017год. е 
представил следните документи: 

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
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- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

- за пътища и улици – 3 години; 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 
договора – Приложение № 2.3; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка; 
� Декларация за конфиденциалност чл.102 от ЗОП 

 

Кратко описание на Работната програма Приложение Nо. 2.1, 

ххх Декларация за конфиденциалност ххх 

 

МОТИВИ: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
3. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 16. В 

линейният график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.  
Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 
дейност по откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа безспорно отнема на изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и 

следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за 
изпълнение на поръчката, а последният, задължително описва и визуализира всички видове 
работи, времетраенето и тяхната технологичната последователност. Съставените и 

оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи, имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя 
необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника. С оглед 

констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил 
дни за Подписване на образец 2 и 2а) комисията счита, че не може да изиска писмено 
разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение и по конкретно на линейния график, което е недопустимо, 

съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
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техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

 

4. В представената Работна програма на участника липсва описание на Дейност 1 

от Техническата спецификация – Изготвяне на работен проект за свързване на 
съществуващите основни колектори до ПСОВ. Съгласно изискванията на 
възложителя ( образец на Техническо предложение – обр. 2), описателната част 

на работната програма следва да съдържа: Последователност и 

взаимообвързаност на предлаганите дейности. Липсата на Дейност 1 - 

изготвянето на работен проект, прави представената Работна програма непълна и 

несъответстваща на изискванията на възложителя. Комисията не може да 
прецени какъв краен продукт би получил възложителя след изпълнението на 
Дейност 1 и дали той би отговарял на изискванията на Техническата 
спецификация.  

Дейност 2 - Изпълнението на СМР е описано чисто технологично както за всеки 

един строителен обект, без конкретика и специфика за обекта.  
Липсва описание на последователността и взаимообвързаност между дейностите. 

 Комисията счита, че представената към Техническо предложение Работна програма 
не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да 
бъде оценявана. 
 Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

 Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Хидрострой  АД с оферта 
вх. № 92-ф-697/30.05.2017год., за ОП2 да бъде отстранен от процедурата. 

 

8. Участник № 14 Водохосподарске Ставби АД с оферта вх. № 92-ф-

702/30.05.2017год. е представил следните документи: 

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 8 години; 

- за пътища и улици – 3 години; 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 
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� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение № 2.3; 

� Спецификация на материалите – Приложение № 2.2.1; 

� Линеен календарен график - Приложение № 2.1.1; 

� Диаграма на работна ръка; 
 

Кратко описание на Работната програма Приложение Nо. 2.1, както следва: 
Участникът е направил  въведение, като е представил обща информация за Община 

Айтос – местоположение и точки на заустване на ОВ; 

Съществуващо положение: характеристики на инженерно-геоложките пластове; 
Състояние на съществуващата канализация: материали от които е изградена, 

диаметри и дължини на Главните колектори. Характер на отпадните води; 

Конкретни дейности: Д1 – изготвяне на РП. Д2 – Строителство на основни 

колектори до ПСОВ и авторски надзор; 

Описание на техническото решение: Преминаване на колекторите под дъното на 
дере. Изграждане на задържателни резервоари и аварийни преливници. Диаметър, дължина 
и материал на новопроектираната мрежа – Главни колектори до ПСОВ; 

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности: 

Дейност 1 – описание на отделните части от РП: - част ,,Канализация“ – изходни 

данни, Главни колектори до ПСОВ – избор на трасе, нормативна база; - Част 
,,Конструкции“ – предвидени материали: конструктивен бетон С20/25, подложен бетон, 

армировъчна стомана В235 и В420, трошен камък 0-63; - Част ,,Геодезия“; – Част ,,ВОБД“; 

- Част ,,ПБЗ“; -Част ,,ПБ“; - Част ,,Сметна документация“ 

Дейност 2:  Строителство на основни колектори до ПСОВ 

Отлагане върху терена, подземни инфраструктури; Строителни работи – разваляне 
на съществуващи настилки; изкопни работи: отводняване на изкопи, обратна засипка БДС 

EN 1610:2003; полагане на канализационна мрежа – маркировка на тръби, транспортиране, 
полагане; съоръжения към канализационната мрежа: РШ, преминаване под дерета, 
задържателни резервоар 1 и 2; условия за полагане на бетон, армировка и кофраж; 

Изпитване на канализацията за всеки участък, съгласно БДС EN 1610:2003 и БДС 

EN 1054:2002; Приемане на канализацията – декларация за съответствие от производител, 

Наредба 3/2003, ПИПСМР; Асфалтови настилки; Пътни знаци и маркировка; 
Предложение за изпълнение на ключовите моменти: 

Трасировъчни работи – трасиране с GPS-мрежа и тотална станция; Подземни 

инфраструктури; 

Земни работи – ръчен, машинен, укрепване на изкопите, разкрепване, изпълнение на 
насипи и уплътняване; 

Изпълнение на бетонови, стоманобетонови и стоманени конструкции – кофражни 

работи, армировъчни работи, бетонови работи; 

Изграждане на тръбопроводи: пясъчна основа; полагане на тръби; възстановяване на 
настилката; ВОБД; свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали; 

Асфалтови работи; 

Представени са Линеен график и диаграма на работната ръка. Предвидено е 
стартирането на проектните работи да започне след подписване на Договора, СМР – след 

подписване на Протокол 2а. Описани са дейностите, които ще се изпълняват. Посочена е 
механизацията. Брой работници 7-10 човека 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 
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Участникът е представил Обяснителна записка за Дейност 1 – проектирано решение-
РП: 

Разработките ще отговарят на шест условия: оптимална степен на пълнота, пълнота 
на техническите спецификации, съгласуване на част от решенията с Възложителя, проверка 
на изходните данни, коректност на стойностите в количествените сметки; 

- част „Канализация“- монтажни планове с правилните комбинации от фасонни 

части; 

- част „Конструкции“; 

- част „Геодезия“ – уточняване на трасетата от канализационната мрежа; 
- част ,,Пътна“ – възстановяване на пътната настилка 
- част „Временна организация и безопасност на движението (ВОБД); 

- част „План за безопасност и здраве“;  

- част „Пожарна безопасност“(ПБ);  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основни технически преимущества и функционални характеристики на 
полипропиленовите тръбни системи 

Организационна схема на взаимодействие между членовете на екипа – стр.420 

Оборудване /механизация/ и ръчни инструменти за изпълнение на СМР. 

Организация на изпълнение на СМР: 

Организация и мобилизация- разчистване на площадката, въвеждане на ВОБД, 

обезопасяване на строителната площадка, трасиране контурите на изкопите, отстраняване 
на асфалто бетоновата настилка, земни работи, укрепване на изкопите, подготовка на 
леглата на тръбите, монтажни дейности по канализационната мрежа, изпитване на 
тръбопроводи, засипване, уплатняване, възстановяване на настилката; 

Доставка, транспорт и съхранение на материали; 

Изпълнение на Главен клон III – изграждане на участъци между РШ, задържателен 

резервоар 2, авариен изпускател 2 – предвидени са 9 календарни дни с неблагоприятни 

атмосферни условия 
Изпълнение на Главен клон I – изграждане на участъци между РШ, задържателен 

резервоар 1, авариен изпускател 1 – предвидени са 9 календарни дни с неблагоприятни 

атмосферни условия 
Тестване, проби и изпитания, въвеждане на обекта в експлоатация; 
Почистване на строителната площадка; 
Здравословни и безопсни условия на труд при извършване на СМР; 

Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да 
възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора от стр. 437 до стр. 481 

направено обяснение на потенциалните продпоставки (допускания) и рискове, които 
могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора – подробно е 
описана целта на управлението на риска и начините за идентификация на риска. Изброени 

са основни рискове, които са разпределени в седем групи, като за всеки са посочени мерки 

за преодоляване и недопускане на риска. В таблица е направена оценка на  седем риска с 
определено цифрово ниво и отговор на риска. Определено е допустимо ниво на риска. 

Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката: 
планиране и извършване на процесите по проектиране, планиране и извършване на 
процесите по строителство, контрол на процесите на проекта, контрол на качеството при 

изпълнение на СМР – внедрена ИСУ; 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.4 Спецификация на материалите- стр.479 – 

посочени са технически характеристики, стандарт, и доставчик; 
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Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора – строителство, съдържащо описание на мерките, 
които ще спази участника: - Потенциални рискове, мероприятия за смекчаване на 
отрицателните въздействия в ОС, поддръжка на машините в строителния обект, план за 
интервенции при авариини ситуации; - Задължения на участниците в строителния процес – 

технически ръководител, строителни работници, управление на отпадъците от 
строителството и от строителната площадка; - Екологични аспект: шумово замърсяване, 
вибрации, управление на излишни отпадъци, производство и управление на инертни 

отпадъци, замърсяване на почвата, безопасност и здраве на работното място. 

 

МОТИВИ: С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 
направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че 
то  НЕ отговаря на предварително обявените условия. 

Комисията констатира противоречия между направеното Техническото предложение 
по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В представения линеен график участникът е посочил на ред  2 – Съгласуване, 
одобряване, издаване на разрешение за строеж и подписването на протокол 2а, но не е 
определил продължителността му. В Техническо предложение -образец №2, участникът е 
посочил, че срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на съставяне 
на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. Нормативно 

установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по 
откриване на строителна площадка безспорно отнема на изпълнителя технологично време – 

1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в 
линейния график за изпълнение на поръчката. Съставените и оформени съгласно 

изискванията на Наредба №3 актове и протоколи, имат доказателствена сила при 

установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя необходимостта такъв срок 
задължително да бъде предвиден от участника. Горното дава основание да се заключи, че 
Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, още 
повече че срокът е показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в подкрепа на горното е, че 
наличието на несъответствие в техническото предложение и линейния график, би довело до 
неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в 
действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед прилагане на 
методиката за оценка. 

Във връзка с така изложеното, комисията счита, че в линейният график на участника 
е налице липса на предвиден ден/дни за подписване на 2а на обекта, съгласно изискванията 
на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. В този смисъл е съдебната практика - Решение № 

660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК; 

- В линейният график участникът в посочил дейност „72-часови проби“,  с 
продължителност - 10 к. дни и дейност подписване на Акт № 16 с продължителност 10 к. 
дни. Тези 20 к.д. са включени в срока за изпълнение на строителството, а именно в 566 

к.дни,  което се явява в противоречие с оферирания от него срок за изпълнение на 
строителството.  

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора  и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 
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съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. 
Възложителят е отговорил: Да включен е. Този срок трябва да съответства на декларирания 
от участника в Техническото предложение (обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним 

дейностите предмет на поръчката за срок от /………………календарни дни/, както 

следва:… 

 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил изрично 
разяснение за това на постъпил  въпрос № 10: Молим да бъде уточнено провеждането на 72 

– часовите проби преди Акт обр.15 или след неговото подписване. Отговорът е, че 72 – 

часовите проби и изготвянето на Протокол за проведена 72 – часова проба при 

експлоатационни условия (обр.17) се извършват след подписването на Акт 15. 

 Извършването на 72-часовите проби, подписването на  Протокол за проведена 72-

часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17) и подписването на 
Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) са част от 
Дейност 2 от Техническата спецификация, които се изпълняват след подписването на Акт 
обр.15, следва да са включени в срока за изпълнение на дейностите по проекта, но не и в 
срока за изпълнение на строителството.  

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че предложените от участника 566 

к.д. срок за изпълнение на строителството е недействителен, срокът следва да бъде 546 к.д. 

Възложителят е дал изрично указание в образеца на Техническото предложение, че 
„Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството  по-дълъг 

от 666 календарни дни и по-малък от 566 календарни дни.“. Горното дава основание да се 
заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на 
СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 20% тежест. 
Аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото 
предложение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и 

до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за 
изпълнение с оглед прилагане на методиката за оценка. Във връзка с констатираното 
несъответствие, комисията счита, че не може да изиска писмено разяснение от участника, 
поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта 
„срок за изпълнение на строителството“ или на „линейния календарен график“, което е 
недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето. 

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът „Водохосподарске 

Ставби“ АД с оферта вх. № 92-ф-702/30.05.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

9. Участник № 17 Строително-предприемачески холдинг ЕООД с оферта вх. 

№ 92-ф-706/30.05.2017год. е представил следните документи: 

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
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строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. – 8 години. 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма - Приложение № 2.1.; 

� Линеен график; 
� Обяснителна записка– Приложение № 2.2.; 

� Опазване на околната среда по време на строителството– липсва подпис на 
представляващия - Приложение № 2.3.; 

� Диаграма на работна ръка  
 

Кратко описание на Приложение № 2.1. Работна програма: 

Участникът започва с кратка описателна част за изпълнение на предмета на 
поръчката. След, което прави описание на предлаганите дейности и тяхната 
последователност и взъимообвързаност, където описва същността на дейностите по 
техническа спецификация, тяхната продължителност (стр.158 до стр.162). Продължава с 
описание на Дейност 1: Изготвяне на работен проект за свързване на съществуващите 
основни колектори до ПСОВ, посочва всички проектни части с тяхното съдържание 
(стр.162 до стр.168). Следва описание на Дейност 2: Строителство на основни колектори до 
ПСОВ и осъществяване на авторски надзор на обекта, където посочва последователността 
на изпълнение на видовете работи и екипите които ще полза при изпълнението (стр.168 до 
стр.177). На следващо място участникът в табличен вид представя таблица с данни за 
участъците на изпълнение на канализационните колектори – в технологична 
последователност и с дати за начало и край. (стр.177 до стр.184).  

Участникът продължава с описанието на предложението за изпълнение на 
ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. 

Описва ключовите моменти в технологична последователност, като определя ключовите 
моменти и за двете дейности от поръчката (стр.184 до стр.196). Следва график и диаграма 
на работната ръка. 

 

Кратко описание на Приложение № 2.2 - Обяснителна записка 

Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително 
техническите преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, 
която участникът като евентуален изпълнител ще приложи. 

Участникът описва дължината на предвидените за доизграждане главни 

канализационни клонове и аварийните изпускатели, последователността на изграждането 

на главните канализационни клонове, методите за полагане на тръбите, изкопните работи, 

вида на използваните тръби и стандартите на които ще отговарят. (стр.196 до стр.210). На 
следващо място участникът прави описание на организацията, която като евентуален 

изпълнител ще приложи, включваща следните направления: Организационна схема при 

изработването на работен проект; Организационна схема в етап на подготовка на 
строителството; организационна схема в етапа на доставка на строителни материали; 

организационна схема за осигуряване на качество на влагани материали и изпълнението на 
СМР; Организационна схема в етапа на изпълнение (стр.211 до стр.233). В табличен вид 
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представя спецификация на използвани материал, съдържаща вид и сертификата/стандарт, 
не са посочени доставчиците им. 

Участникът, продължава с описание на потенциалните рискове, които могат да 
възникнат по време на изпълнение на строителството. Представя анализ и управление на 
риска, основни допускания, идентифициране и описание на разгледаните аспекти и сфери 

на влияние на възможните рискове, методология за степенуване по важност и оценяване на 
въздействието върху изпълнението на поръчката при възникване на риска. В табличен вид 

представя скала за оценка на въздействието на риска, вероятност за проявяване на риска, и 

оценка на риска. Посочва мерките за управление на рискове, които е възможно да 
възникнат при нарушаване на изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, 

водещи до временно спиране на работата на обекта. (стр.233 до стр.254). 

В описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, участникът, 
представя три вида поход (Систематичен, Планов, и Комплексен), като пояснява, че е в 
техническото му предложение са приложени и трите подхода (стр.254 до стр.256). 

Продължава с описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и начина за 
постигането им, където посочва главните цели, респективно резултати от проекта 
съвместно с изпълнението на обособена позиция 1. След което посочва специфичните 
резултати от изпълнението на договора и начина на постигането им (стр.257 до стр.259). 

 

Кратко описание на Приложение №. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора. 

Участникът описва предлаганите мерки за опазване на елементите на околната 
среда, структурирани по следния начин: Общи положения; Анализ на възможните 
негативни въздействия върху околната среда, замъркващи потоци; Допълнителни 

негативни последствия и аспекти; Намаляване, предотвратяване и прекратяване на 
евентуални вредни въздействия през периода на реализация на проекта върху работещите, 
населението и околната среда в района на обекта; Организационен план за реализация на 
предохранителните и коректурни мерки за опазване на околната среда 9 в табличен вид) 

(стр.260 до стр.274). 

В общи положения, участникът описва: „Дейностите на обекта обхващат 
извършените СМР – рехабилитация на водопроводна мрежа и доизграждане на 
канализационна мрежа по проект: „Изграждане на водопроводна мрежа и битово фекална 
канализационна мрежа на с. Тънково, Община  Несебър“, доставка на оборудване и 

гаранционни срокове“, така описаното е в противоречие с предмета на обособена позиция 2 

и проектът по който се финансира. 
 

Участникът е представил в табличен вид представя спецификация на използвани 

материал, съдържаща вид и сертификата/стандарт, не са посочени доставчиците им. 

Приложения: 
График, част от работната програма 
Диаграма на работната ръка по специалности 

 

МОТИВИ:  
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
Комисията констатира противоречия между направеното Техническото предложение 

по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 
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- В представения линеен график участникът е посочил на ред 6 – Съставяне на 
протокол 2 на обекта  но не е предвидил ден/и в календарния график, в графите „раб. дни“  

и „календарни дни“ срещу тази дейност е посочено 0 days., В Техническо предложение -
образец № 2, участникът е посочил, че срокът за изпълнение на строителството започва да 
тече от датата на съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне 
на Акт № 15. Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. дейност по откриване на строителна площадка безспорно отнема на 
изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от 
участника, съответно и заложена в линейния график за изпълнение на поръчката. 
Съставените и оформени съгласно изискванията на Наредба №3 актове и протоколи, имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя 
необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника. Горното дава 
основание да се заключи, че Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за 
изпълнение на СМР, още повече че срокът е показател за оценка с 20% тежест. Аргумент в 
подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото предложение и 

линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност 
да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок за изпълнение с оглед 

прилагане на методиката за оценка. 
Във връзка с така изложеното, комисията счита, че в линейният график на участника 

е налице липса на предвиден ден/дни за подписване на 2а на обекта, съгласно изискванията 
на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. В този смисъл е съдебната практика - Решение № 

660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК; 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил да изпълни 

дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни дни, явяващи се сбор от 
предложените 566 к.д. срок за изпълнение на строителството и 46 к.д. срок за изготвяне на 
работните проекти. В представения линеен график на ред 103, като последна дейност е 
посочил Демобилизация и акт 15 с начало 24.05.2019 год. и край 05.06.2019 год. В 

линейния график не е посочено, подписването на акт 16 и не е отбелязана неговата 
продължителност.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора  и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа 
(приложение № 16) е част от Дейност 2 от Техническата спецификация и следва да е 
включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  
 Представеният от участника срок за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката е недействителен.  

 С оглед констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
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поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето. 

Предвид изложеното участникът е представил техническо предложение, което 
противоречи на одобрената документация за участие и направените разяснения от 
Възложителя.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Строително-

предприемачески холдинг ЕООД с оферта вх. № 92-ф-705/30.05.2017год. да бъде 

отстранен от процедурата. 

 

10. Участник № 19 Обединение ГВ Айтос с оферта вх. № 92-ф-

708/30.05.2017год. е представил следните документи: 

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. – 10 години. 

Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – стр.3-стр.26; 

� Линеен график; 
� Декларация за конфиденциалност; 

Кратко описание на Приложение № 2.1. Работна програма: 

ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

 

МОТИВИ: 

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1. Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
и подписване на Акт 15.  Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. дейност по откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво на строежа безспорно отнема на изпълнителя технологично 
време – 1, 2 или повече дни и следва да бъде предвидена от участника, съответно и 



77 

 

заложена в линейния график за изпълнение на поръчката, а последният, задължително 
описва и визуализира всички видове работи, времетраенето и тяхната технологичната 
последователност. Съставените и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове 
и протоколи, имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 
започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което 
обуславя необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника. С 

оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е 
предвидил дни за Подписване на образец 2 и 2а и Подписване на Акт 15) комисията счита, 
че не може да изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до 

промяна на неговото техническо предложение и по конкретно на линейния график, което е 
недопустимо, съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че в линейният график на участника 
е налице липса на предвиден ден/дни за подписване на 2а на обекта, съгласно изискванията 
на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. В този смисъл е съдебната практика - Решение № 

660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК; 

- В представения линеен график участникът не е  посочил подписване на акт № 

16, както и не е предвидил в оферирания срок за изпълнение на дейностите отпредмета на 
поръчката, което е в противоречие с влязлата в сила документация за участие и 

направените разяснения по нея. С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят 
е направил разяснение на постъпил  въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) 

Срокът за изпълнение на дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), 

започва да тече от момента на писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за 
стартиране на дейностите по договора и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя 
с Акт Образец № 16, съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали 

периодът за въвеждане в експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е 
отговорил: Да включен е. Този срок трябва да съответства на декларирания от участника в 
Техническото предложение (обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на 
поръчката за срок от /………………календарни дни/, както следва:… 

 Подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа 
(приложение № 16) е част от Дейност 2 от Техническата спецификация и следва да е 
включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  
 Представеният от участника срок за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката е недействителен.  

 С оглед констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето. 

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2. Участникът е представил Техническото предложение не е разработено 

съгласно изискванията, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация 
и одобрената документация, а именно: не са конкретизирани Работна програма и 

Обяснителна записка, както и реквизитите към тях. Участникът не е конкретизирал 
дейностите, съгласно изискванията на документацията, не са конкретизирани Дейност1 и 

Дейност2. Изготвянето на подробен инженерно  геоложки доклад е заменено с генплан. В 

графика за проектиране на обекта са включени архитекти, които не се изискват; генерален 
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план; геология и хидрология; част ВиК вместо Канализация; Липсва част ВОБД. 

Представена е диаграма на работната ръка само на проектантския екип. Подготовката на 
инвестиционните проекти – стр.31-стр.34 - иницииране; планиране; изпълнение; 
контролиране; приключване се повтаря от стр.13-стр.16. В Технически преимущества и 

функционални характеристики – стр.62-стр.77 в Организацията отново са дублирани 

стр.31-стр.34 и стр.13-стр.16. Отново е коментиран обхват на проекта – управление на 
времето; качеството; комуникациите; информацията; планиране и ресурсно обезпечение; 
мониторинг и отчитане; управление на промените; работен екип; качество. В линейния 
график за обекта изготвянето на работния проект е в периода 01. 08. – 16.09.2017. В същия 
момент е отбелязано „Подписване на договор и получаване на разрешение за строителство  
от 15.08. -17.09.2017. Същото е в противоречие с чл.148 ал.4 от ЗУТ.  

В образеца на Приложение 2 – Техническо предложение, възложителят е предвидил 

в случай, че в представената техническата оферта се съдържа информация противоречаща 
на представените от възложителя технически спецификации участникът да се отстранява от 
участие в процедурата. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Обединение ГВ Айтос с 

оферта вх. № 92-ф-707/30.05.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

11. Участник № 20  Обединение Интер Аква Систем 99, с оферта вх. № 92-ф-

709/30.05.2017год. е представил следните документи: 

ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 

включително и за земнатаоснова под тях - 10 години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 

години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

- за възстановяване на настилки –републикански пътища от I, II, III клас – 3 години, 

при основни ремонти и рехабилитация – две години; за останалите пътища и улици – две 
години, а при основни ремонти – една година. 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 
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� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Списък на основните видове материали; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка; 
� Диаграма на механизацията. 

 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

Участникът представя последователността и взаимообвързаността на дейностите по 
изпълнение на проекта. На първо място е посочена Дейност 1 - проектиране, която ще бъде 
изпълнена за 46 дни. Следва описание на дейностите, предвидени за изпълнение по 
Дейност 2 от техническата спецификация на Възложителя. Участникът започва 
изграждането на колекторите в един и същ ден, като с цел по-бързо и качествено 

изпълнение, доизграждането на Главен клон І и Главен клон ІІІ ще се изпълняват 
успоредно, като ще работят две строителни групи по 7 работника, както и необходимата 
механизация. Разделени са условно на 37 етапа, като за всеки етап е посочено от коя до коя 
РШ се изпълнява и колко метра е съответният участък. Описани са ключовите моменти и 

начина на изпълнението им. Приложен е подробен линеен график, дейностите в който 
кореспондират с посочените етапи на изпълнение в работната програма. Строителството 
започва с подписване на протокол 2а и приключва с Акт 15. 

 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.2 - Обяснителна записка на участника. 

Участникът е направил описание на предложението си, като предвижда да изпълни 

новопроектираните Главен клон І с дължина 1028,21метра, Главен клон ІІІ с дължина 
1436,92 метра, Автоматичен изпускател – 18,05 метра и Автоматичен изпускател 2 – 85,39 

метра. Обхватът на дейността включва: изготвяне на подробен инженерно-геоложки 

доклад; геодезическо заснемане; изготвяне на работни проекти с обхват и съдържание, 
съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; съгласуване на проектите с всички 

контролни органи, експлоатационни дружества и институции; получаване на всички 

необходими становища и разрешения; получаване на разрешение за строеж; изпълнение на 
СМР на обекта; осъществяване на авторски надзор; изготвяне на екзекутивна документация 
и кадастрални заснемания съгласно чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

По Дейност 1 – Изготвяне на работен проект, участникът ще изготви следните 
проектин части: Канализация; Конструктивна; Геодезия; Пътна; ВОБД; ПБЗ; Пожарна 
безопасност; Сметна документация. За всяка посочена част е предвидено да съдържа 
обяснителна записка, изчисления, чертежи, схеми. 

По Дейност 2 – Строителство на основни колектори по ПСОВ, участникът е 
определил да извърши следните видове дейности: отлагане върху терена; подземни 

инфраструктури; строителни работи – разваляне на настилки, изкопи, отводняване, обратно 

засипване, проби за уплътняване, полагане на тръбите, доставка и транспортиране на 
тръби, изграждане на съоръжения към канализационната мрежа – ревизионни шахти, 

зауствания, преминавания, задържателни резервоари; кофражни раоти; армировъчни 

работи; бетонови работи; изпитване на канализацията. 
В точка Б са представени Обяснения на потенциалните предпоставки (допускания) и 

рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора. 
Участникът прилага систематичен подход за управление на рисковете. Приложен е списък 
на ползите от прилагането му. Дефинирано е управлението на риска като процес и 

идентифициране. Посочени са основните методи при дефиниране на риска. Разписани са 
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конкретни организационни дейности за оценка при управление на риска, като за всеки 

участник в екипа са посочени дейностите, които той извършва в тази връзка. На база опит и 

проучвания участникът е установил 14 категории на риска и 77 свързани с тях. Основната 
категория е „Технологичен и оперативен риск“, разделена на инженерен и риск при 

изпълнение. Оперативен риск включва липсата на комуникация и координация в проекта. 
Инженерния включва неадекватни инженерни проекти, непълен обхват на проект, 
неадекватни спецификации. Идентифицирани са три основни категории на рискови 

фактори – това са средата на Възложителя, средата на екипа и сложността на проекта. 
Направил е подробно описание на потециалните предпоставки  за всеки от 
идентифицираните рискове. Представил е качествен анализ на риска, както планиране на 
реакцията на рисковете и наблюдение и контрол на риска. На следващо място направил е 
описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката, както и какви 

коригиращи и превантивни действия би предприел, касаещи съдържанието на предлагания 
подход за изпълнение на поръчката. 

Описани са очакваните резултати от изпълнението на договора и начина за 
постигането им. Представена е схема на организационната структура на участника за 
изпълнението на предмета на поръчката. 
 

Кратко описание на Приложение Nо. 2.3 – Опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на поръчката, съдържащо: описание на предлаганите мерки, 

свързани с опазване на околната среда. Разгледани са предпоставки за възникване на 
евентуално неблагоприятно въздействие върху околната среда – замърсяване на въздуха, 
заустване на води, наднормен шум, промяна на ландшафта, на флората и фауната в района. 
Дейностите ще бъдат организирани в съответствие с международния стандарт ISO 

14001:2004, което ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват 
вредните въздействия от дейността. Посочени са мерки, които ще бъдат взети относно 
опазването на атмосферния въздух, водите, земи и почви, ландшафт и растителност. 
Описани са конкретни мерки, които ще се изпълняват по време на СМР. 

Приложена е диаграма на работната ръка. 
 

МОТИВИ:  

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1.  Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.  
Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 
дейност по откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа безспорно отнема на изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и 

следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за 
изпълнение на поръчката, а последният, задължително описва и визуализира всички видове 
работи, времетраенето и тяхната технологичната последователност. Съставените и 

оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи, имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
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изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя 
необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника. С оглед 

констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил 
дни за Подписване на образец 2 и 2а) комисията счита, че не може да изиска писмено 
разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение и по конкретно на линейния график, което е недопустимо, 

съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че в линейният график на участника 
е налице липса на предвиден ден/дни за подписване на 2а на обекта, съгласно изискванията 
на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. В този смисъл е съдебната практика - Решение № 

660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК; 

- В представения линеен график участникът не е  посочил подписване на акт № 

16, както и не е предвидил в оферирания срок за изпълнение на дейностите отпредмета на 
поръчката, което е в противоречие с влязлата в сила документация за участие и 

направените разяснения по нея.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа 
(приложение № 16) е част от Дейност 2 от Техническата спецификация и следва да е 
включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  
 Представеният от участника срок за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката е недействителен.  

 С оглед констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето. 

Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен календарен 

график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, 
която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение № 660/25.08.2016 

год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

Предвид изложеното участникът е представил техническо предложение, което 
противоречи на одобрената документация за участие и направените разяснения от 
Възложителя.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът Обединение Интер Аква 

Систем 99 с оферта вх. № 92-ф-709/30.05.2017год. да бъде отстранен от процедурата. 
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12. Участник № 21 ДЗЗД Имсти – Аква ТОП с оферта вх. № 92-ф-

710/30.05.2017год. е представил следните документи: 

 ТП по образец № 2, в което е направил следните предложения: 
� Гаранционен срок съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. 
 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкциина сгради и съоръжения, 

включително и за земнатаоснова под тях - 10 години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура – 8 години; 

 

� Предлага да изпълни дейностите предмет на поръчката за срок от 612 календарни 

дни както следва: 
- Срок за изпълнение на строителството – 566 календарни дни. 

- Срок за изготвяне на работните проекти – 46 календарни дни. 

 

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 2.1; 

� Обяснителна записка – Приложение № 2.2; 

� Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – 

Приложение№ 2.3; 

� Списък на основните видове материали; 

� Линеен календарен график; 
� Диаграма на работна ръка; 
� Декларация за конфиденциалност; 

Участникът е направил Въведение – общо описание на обекта, в което представя 
дейностите, които предвижда да изпълни, а именно: т.А Дейност 1 – Изготвяне на работен 

проект; т.Б Дейност 2 – Строителство на основни колектори до ПСОВ и т.В – 

Осъществяване на авторски надзор на обекта. 
 

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва: 

ххх наличие на Декларация за конфиденциалност ххх 

  

МОТИВИ:  

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то  НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 
1.  Комисията констатира противоречия между направеното Техническото 

предложение по обр.2 и представения Линеен календарен график, а именно: 

- В Техническото предложение по обр.2, участникът е предложил срок за 
изпълнение на строителството от 566 календарни дни, които започва да тече от датата на 
съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. В 

линейният график участникът не е предвидил ден/дни за подписване на образец 2 и 2а – 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.  
Нормативно установената съгласно чл. 7, ал. 3 т. 2 а) и б) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 
дейност по откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
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строежа безспорно отнема на изпълнителя технологично време – 1, 2 или повече дни и 

следва да бъде предвидена от участника, съответно и заложена в линейния график за 
изпълнение на поръчката, а последният, задължително описва и визуализира всички видове 
работи, времетраенето и тяхната технологичната последователност. Съставените и 

оформени съгласно изискванията на Наредба № 3 актове и протоколи, имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, което обуславя 
необходимостта такъв срок задължително да бъде предвиден от участника. С оглед 

констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил 
дни за Подписване на образец 2 и 2а) комисията счита, че не може да изиска писмено 
разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение и по конкретно на линейния график, което е недопустимо, 

съгласно чл.104, ал.5, изр.трето.  

 Във връзка с така изложеното, комисията счита, че в линейният график на участника 
е налице липса на предвиден ден/дни за подписване на 2а на обекта, съгласно изискванията 
на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. В този смисъл е съдебната практика - Решение № 

660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК; 

- В представения линеен график участникът не е  посочил подписване на акт № 

16, както и не е предвидил в оферирания срок за изпълнение на дейностите отпредмета на 
поръчката, което е в противоречие с влязлата в сила документация за участие и 

направените разяснения по нея.  
 С писмо изх. № 94-00-616(1)/18.05.2017 год., Възложителят е направил разяснение 
на постъпил  въпрос № 8 „Съгласно приложения Договор чл. 5(1) Срокът за изпълнение на 
дейностите   по Договора възлиза на …….. (календарни дни), започва да тече от момента на 
писменото уведомяване от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до Датата на приемане на  обекта от Възложителя с Акт Образец № 16, 

съгласно Техническата оферта, молим да бъде уточнено дали периодът за въвеждане в 
експлоатация влиза в цитирания срок.“. Възложителят е отговорил: Да включен е. Този 

срок трябва да съответства на декларирания от участника в Техническото предложение 
(обр. 2) т. 8. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката за срок от 
/………………календарни дни/, както следва:… 

 Подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа 
(приложение № 16) е част от Дейност 2 от Техническата спецификация и следва да е 
включен в срока за изпълнение на дейностите по проекта.  
 Представеният от участника срок за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката е недействителен.  

 С оглед констатираното несъответствие, комисията счита, че не може да изиска 
писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото 
техническо предложение в частта „срок за изпълнение на дейностите предмет на 
поръчката“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл.104, 

ал.5, изр.трето. 

 Комисията счита, че представеният към техническо предложение Линеен 

календарен график не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на 
техническа оферта, която да бъде оценявана. В този смисъл е съдебната практика (Решение 
№ 660/25.08.2016 год. и Решение № 57/ 19.01.2017 год. на КЗК); 

2. Участникът е представил Работна програма и Обяснителна записка, които не 
отговарят на изискванията на Техническата спецификация и одобрената документация, а 
именно: В Дейност 1 са предвидени предпроектни проучвания, но не е уточнено в какъв 
обем ще се извършват. Не е предвидено изготвяне на инженерно-геоложки доклад и не е 
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ясно дали е включен в предпроектните. Никъде не е упоменато като дейност съгласуването 

на работния проект с контролните органи, експлоатационните дружества и институциите. 
От описанието на Дейност 2 не става ясно кога участникът ще започне строително-

монтажните работи. Липсва и в линейния график. Строителството започва с подготвителни 

работи и приключва с подготовка на Акт 15 и 72-часови проби. В Работната програма за 
Дейност 2 на стр.19 като ключов момент в етапа на иницииране (2.1.1) очаквания резултат е 
сключване на договор и получаване на изходна документация. Това не е относимо към тази 

Дейност 2 – строителство, тъй като тези действия се извършват при подписване на 
договора и преди Дейност 1 – проектиране. 

В образеца на Приложение 2 – Техническо предложение, възложителят е предвидил 
в случай, че в представената техническата оферта се съдържа информация противоречаща 
на представените от възложителя технически спецификации участникът да се отстранява от 
участие в процедурата. 

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обявените от възложителя условия, в този смисъл е и съдебната 
практика (Решение № 1189 от 12.09.2014 год. на  КЗК). 

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и т. 9.2. Техническото предложение 
от Документацията за участие, комисията предлага участникът ДЗЗД Имсти – Аква ТОП с 

оферта вх. № 92-ф-710/30.05.2017год., да бъде отстранен от процедурата. 
 

III. До оценка на техническите  предложения се допускат участниците: 
Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната 
оценка, приложима за двете обособени позиции: 

 

По обособена позиция № 1  

№ Участник Срок СМР Оценка К1 
Срок 

проектиране 
Оценка 
К2 

1. КА Айтос ДЗЗД 566 20 46 20 

  

По обособена позиция № 2 

№ Участник Срок СМР Оценка К1 
Срок 

проектиране 
Оценка 
К2 

1 ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 566 20 46 20 

  

 

IV. До отваряне на ценовите  предложения се допускат участниците: 
 

По обособена позиция № 1  

Участник Входящ номер 

КА Айтос ДЗЗД 92-Ф-699/30.05.2017 г. 
  

По обособена позиция № 2 

Участник Входящ номер и час 
ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 92-Ф-688/30.05.2017 г. 
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Комисията обяви на сайта на Община Айтос http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-

338.html в раздел „Профил на купувача“ на следния линк:  http://aytos.bg/op-otkrita-

procedura-po-reda-na-zop-1944.html   и на таблото за съобщения на Община Айтос, че 
ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 07.07.2017г. от 11:00 

часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 
 

Настоящият протокол е съставен на 03.07.2017 год.  

  

Председател:……… /П/………….. 

инж. Красимира Георгиева   
и Членове:  
 

1. ………………/П/……………… 

  Невин Мехмед   

 

2. ……………/П/…………………. 

   инж. Антоанета Любенова  
 

3. ……………/П/…………………. 

   инж.Иван Биделев  
 

4. ……………/П/………………… 

   Станка Господинова  
 


