
УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 

Дата: 25.09.2018г. 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-434/11.07.2018 г. на Кмета на 
Община Айтос, за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите за участие в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на 

сградата на Автогара, гр. Айтос, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 

00195-2018-0003, открита с Решение № ОП-18-12 от 11.06.2018 г. на Кмета на Община 
Айтос в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на Община Айтос 
и Членове:  

1. инж. Ралица Тодорова – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

2. Невин Скендер – външен експерт; 
3. инж. Никола Попов – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

4. Мохамед Акиф Рамадан – гл. специалист, дирекция „ТСУРР“; 

и Резервни членове: 
1. инж. Радоцвета Великова - гл.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

2. Силвия Колева - ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

 

проведе първо публично заседание за отваряне на подадените оферти в процедурата. 
 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и протокола с 

данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок са постъпили 6 броя оферти, както следва: 
№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА ЧАС 

1. СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД 90-Ф-700 06.07.2018 10:34 

2. ИНТЕРХОЛД ЕООД 90-Ф-714 10.07.2018 11:22 

3. КИДАТ ГРУП ООД 90-Ф-715 10.07.2018 11:24 

4. АНДЕЗИТ ООД 90-Ф-716 10.07.2018 13:21 

5. ЕЛМОН ГРУП ООД 90-Ф-717 10.07.2018 15:28 

6. АДЕЛ – М ЕООД 90-Ф-718 10.07.2018 16:45 

 

След  обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха 
декларация за липса на конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 



Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 
 

1. Участникът СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Участникът КИДАТ ГРУП ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

4. Участникът АНДЕЗИТ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

5. Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

6. Участникът АДЕЛ – М ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

 

След извършването на тези действия Председателят на комисията закри публичното 

заседанието.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание,  като разгледа документите  по чл. 

39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и констатира следното: 



 

I. Участник СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на хартиен 

и електронен носител; 

3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

5.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

6. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 
 

1. Представеният ЕЕДОП е подписан само от Иван Колев. Съгласно представената 
декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП, собственик е и Диана Колева Колева. Съгласно справка 

от Търговския регистър Диана Колева е съдружник в дружеството. Съгласно чл. 41 от 
ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояние, информацията относно изискванията на чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 и чл.55, 

ал.1, т.5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 
2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът е 
декларирал изпълнението на три обекта – жилищни сгради. Съгласно предварително 

обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 
обявлението и Раздел 4, т. 25.1. от документацията, Участникът, самостоятелно или 

съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на 
офертата, поне едно изпълнение на строителство с обем, идентичен или сходен с този на 
настоящата обществена поръчка. Под „изпълнение на строителство” с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. 

Декларираните от участника обекти не съответстват на минималните изисквания на 
възложителя.  

3. В част IV, раздел  Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление, участникът е посочил, че притежава ISO 9001:2015 с номер 14738 С и ISO 

14001:2015 с номер 14738, без да е посочил издател, посочил уеб адрес , орган или служба 

издаващ документите, срок на валидност. Във връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от 
ЗОП, комисията изисква от участника да представи всички или част от документите, чрез 
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с цел законосъобразното провеждане 
на процедурата; 

II. Участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 
електронен носител, подписан с електронен подпис; 

3.  Удостоверения за добро изпълнение – 2 бр.  

4. заверено копие на Удостоверение  от ЦПРС за първа група, строежи от първа до пета 
категория и пета група; 



5. заверено копие на сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; 

6. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

8.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

9. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 
 

В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Валентин 

Грозев, предложен за позиция координатор по безопасност и здраве не е посочен 

професионален опит. Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от 
документацията, лицето следва да има професионален опит като експерт „БЗС“ на поне 

един обект с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Възложителят е дал 

изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с 

тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане 

на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м.  

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, участникът е 
представил електронно подписан еЕЕДОП на електронен носител. Възложителят не е 
изисквал представянето на електронен ЕЕДОП, тъй като процедурата се провежда по 

националното законодателство чрез публично състезание и участникът е следвало да 

попълни образец 2 към документацията и да го представи на хартиен носител. Комисията 
счита, че е представена цялата информация и документи, доказващи съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, с изключение на 
горната констатация. 

 

III. Участникът КИДАТ ГРУП ООД е представил следните документи: 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника; 
3. Удостоверение от ЦПРС за първа група, строежи от трета до пета категория; 

4. Застраховка „Професионална отговорност в строителството“; 

5. Сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2008; 

6. Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр.; 

7. Документи за доказване на професионалната квалификация и опит на екипа; 
8. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

10.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

11. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 



информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 
 

1. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът е 
декларирал изпълнението на три обекта, както следва: 

1. Комплексен проект за магазини за промишлени стоки, гр. В.Търново – с РЗП 222 

кв.м., 4 категория. Обекта не отговаря на минималните изисквания на възложителя и по 

отношение на квадратура и по отношение на категория; 

2. Рехабилитация и подновяване на железопътна отсечка „Церковски-Бургас“ – гара 

Церковски, РЗП 158 кв.м., 1 категория. Обекта не отговаря на минималните изисквания на 
възложителя, по отношение на РЗП; 

3. Складова сграда, с. Шемшево, общ. В.Търново – РЗП:2 000 кв.м., не е посочена 

категорията. Обекта не отговаря на минималните изисквания на възложителя, сградата е 
промишлена, а не обществена. 

Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.1. от документацията, 
Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години 

от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство с обем, 

идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнение на 
строителство” с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира 
основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП 

минимум 400 кв.м. Декларираните от участника обекти не съответстват на минималните 
изисквания на възложителя. 

2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за Йордан Йорданов 

предложен за позиция технически ръководител, за професионален опит е посочен обект, 
които не съответства на минималните изисквания на възложителя. Съгласно предварително 

обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 
обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да има професионален 

опит като технически ръководител на поне един обект с предмет и обем, идентичен или 

сходен, с този на предмета на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под 

„поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се 
разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с 
РЗП минимум 400 кв.м.  

3. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за Ренета Кочева, 
предложена за позиция координатор по безопасност и здраве, за професионален опит е 
посочен обект, които не съответства на минималните изисквания на възложителя. Съгласно 

предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални 

възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да има 
професионален опит като технически ръководител на поне един обект с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. Възложителят е дал изрично 

определение под „поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на 
поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на 
обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м.  

4. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Кирил 

Иванов, предложен за позиция координатор по качество, за професионален опит е посочен 

обект, който не съответства на минималните изисквания на възложителя. Посочено е, че 
лицето притежава Удостоверение 079/26.04.2016 г. за за преминато обучение за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, като същото 

е приложено към документите. Удостоверението е с изтекъл срок на валидност. Съгласно 

предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални 

възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да 



притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален 

опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с обем, идентичен или 

сходен, с тези на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под „поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен 

ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 

кв.м.  

 

IV. Участникът АНДЕЗИТ ООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на хартиен 

и електронен носител; 

3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

5.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

6. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

1. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът е 

декларирал изпълнението на два обекта, както следва: 
1. Нова сграда на пожарна служба на Летище Бургас – завършване на строителството. За 

обекта не е посочена РЗП;  

2. Строителство на нов служебен КПП за Летище Бургас, РЗП 202,72 кв.м., Обекта не 

отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на РЗП; 

Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални 

възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.1. от документацията, Участникът, 
самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на 
подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство с обем, идентичен или сходен 

с този на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнение на строителство” с предмет и 

обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. 
Декларираните от участника обекти не съответстват на минималните изисквания на 
възложителя. 

2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Йордан 

Йорданов, предложен за позиция технически ръководител, инж. Димитър Орешков, 

предложен на позиция контрол по качество и инж. Кръстина Петрова, предложена за 
експерт БЗС, са посочени единствено имена и образование. Съгласно предварително 

обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 
обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията Технически ръководител – които 

следва да имат образователно – квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ 

професионална квалификация строителен инженер, специалност „ПГС/ССС“  или 

„строителен техник” с 4 годишен курс на обучение, с професионален опит като 

технически ръководител на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с 

този на предмета на поръчката; Контрол по качеството - да притежава 



Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален опит като 

експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с обем, идентичен или сходен, с 

тези на поръчката;  Експерт по безопасност и здраве в строителството - Да 

притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-

07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно,с професионален опит като 

експерт „БЗС“ на поне един обект с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. 

Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. От така 
представената информацията, комисията не може да направи извод, дали предложения 

екип отговаря на минималните изисквания на възложителя. 

 

V. Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;  
3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

5.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

6. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени 

всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва: 
1. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът е 
декларирал обектите: 1. Ремонт на Читалище, с. Мененкево, община Белово с РЗП 890 м2 и 

2. Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на Икономическа гимназия 

Интелект, гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Участникът не е посочил възложител/получател, 

период на изпълнение и стойност на декларираните обекти. На основание чл.104, ал. 5 от 

ЗОП,   Комисията извърши проверка в РОП на АОП и установи, че за първия обект липсва 
обществено достъпна информация, а за втория обект община Плевен е възложила 
изпълнението на обект Проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на 
ремонт (СМР и ЕСМ) по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен" (Инженеринг) (00226-2017-0003) на АРТСТРОЙ 

ООД с ЕИК 120564924. Във връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията 
изисква от участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в ЕЕДОП, както и изпълняваните от него дейности/работи с цел 

законосъобразното провеждане на процедурата; 
2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Живко 

Жеков, предложен за позиция технически ръководител, за професионален опит са посочени 

два обекта: Повишаване на ЕЕ в Културен дом-гр. Рудозем“ по проект 170 и Инженеринг – 

основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на Икономическа гимназия Интелект, гр. Плевен с 

РЗП 3 200 м2. Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето 



следва да има професионален опит като технически ръководител на поне един обект с 

предмет и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. Възложителят е 
дал изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с 

тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане 

на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. Във връзка с това и на основание чл.67, ал. 

5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи всички или част от документите, 
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с цел законосъобразното 

провеждане на процедурата; 
3. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за Христо 

Василев, предложен за позиция координатор по безопасност и здраве, е посочено 

единствено, че притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, без 
да е посочил каквито и да било данни за него – номер, издател, срок на валидност и т.н.. За 
професионален опит са посочени два обекта: Повишаване на ЕЕ в Културен дом-гр. 

Рудозем“ по проект 170 и Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на 
Икономическа гимназия Интелект, гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Съгласно предварително 

обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 
обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да има професионален 

опит като експерт „БЗС“ на поне един обект с обем, идентичен или сходен, с тези на 

поръчката. Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект с предмет и 

обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. Във 

връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да 
представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена 
в ЕЕДОП с цел законосъобразното провеждане на процедурата; 

4. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Мартина 
Алеков, предложена за позиция координатор по качество, за професионален опит са 
посочени два обекта: Повишаване на ЕЕ в Културен дом-гр. Рудозем“ по проект 170 и 

Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на Икономическа гимназия Интелект, 
гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от 
документацията, лицето следва да има професионален опит като експерт „Контрол по 

качеството“ на поне един обект с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. 

Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. Във 

връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да 
представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена 
в ЕЕДОП с цел законосъобразното провеждане на процедурата; 

5. В част IV, раздел  Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, участникът е посочил, че притежава ISO 9001:2015 с номер 

019/2018 и ISO 14001:2015 с номер 020/2018, като е посочил уеб адрес 
https://tcert.cz/index.php/en. Комисията извърши проверка на посочения от участника уеб 

адрес, но не откри информация за декларираните сертификати. Във връзка с това и на 
основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи всички или 



част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с цел 

законосъобразното провеждане на процедурата; 

6. Представеният ЕЕДОП е подписан само от Стефан Генков. Съгласно представената 
декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП, собственик е и Малина Любенова Генкова. Съгласно 

справка от Търговския регистър Малина Генкова е и управител на дружеството. Съгласно 

чл. 41 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. Когато е 
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията на чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 

и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

 

VI. Участникът АДЕЛ – М ЕООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – на 
електронен носител;  

3. заверено копие на Удостоверение  от ЦПРС за първа група, строежи от трета до пета 
категория и пета група; 

4. заверено копие на сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; 

5. Референции – 4 бр.  

6.  Референция от Управителя на АДЕЛ М в полза на Тихомир Трифонов, 

7.  Референция от Управителя на АДЕЛ М в полза на инж. Марияна Иванова, 
8. Референция от Управителя на АДЕЛ М в полза на инж. Милко Петров 

(автореференция) 

9. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

10. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

11.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

12. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, участникът е 
представил електронно подписан еЕЕДОП. Възложителят не е създавал електронна форма 
на ЕЕДОП, тъй като процедурата се провежда по националното законодателство чрез 
публично състезание и участникът е следвало да попълни образец 2 към документацията. 
Комисията счита, че е представена цялата информация и документи, доказващи 

съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокол за 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, като 

допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 

са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие. 

 

 



Протокол № 1 е съставен на 26.07.2018 г., изпратен е до участниците и е публикуван 

на 26.07.2018 г. в Профила на купувача, раздел Обществени поръчки, на адрес 
https://aytos.bg/op-osnoven-remont-sgradata-avtogara-2920.html 

 

На 06.08.2018 г. в 11.00 часа  в Община Айтос, Заседателната зала ет.1, Комисията се 

събра на закрито заседание и на основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП продължи 

разглеждането на допълнителните документи на участниците във връзка с Протокол № 1 от 
26.07.2018 г., приключен на 17.09.2018 г. относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 В законово установения срок са получени допълнителни документи от следните 
участници: 

№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА ЧАС 

2. ИНТЕРХОЛД ЕООД 90-Ф-786 31.07.2018 11:49 

3. КИДАТ ГРУП ООД 90-Ф-798 02.08.2018 14:08 

4. АНДЕЗИТ ООД 90-Ф-796 02.08.2018 13:34 

5. ЕЛМОН ГРУП ООД 90-Ф-784 30.07.2018 16:05 

 

 

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 ИНТЕРХОЛД ЕООД е представил 

следните допълнителни документи: 

- Коригиран ЕЕДОП от участника с отстранени несъответствия; 

  

Комисията прегледа коригирания ЕЕДОП 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. 

Във връзка с горното  участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД с оферта вх. № 90-Ф-

714/10.07.2018 год. се допуска до следващ етап.  

 

2. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът КИДАТ ГРУП ООД, е представил 

следните допълнителни документи: 

- Коригиран ЕЕДОП от участника с отстранени несъответствия  

- Удостоверение за добро изпълнение от 2016 г. 
- Заповед №К-022 от 29.10.2015г. 
- Заповед №К-027 от 29.10.2015г. 
 - Удостоверение №092 от 26.07.2018гЗаповед №к-014 от 01.08.2016г. 
Комисията прегледа коригирания ЕЕДОП и 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. 

Във връзка с горното  участникът КИДАТ ГРУП ООД с оферта вх. № 90-Ф-

715/10.07.2018 год. се допуска до следващ етап.  



 

3. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът АНДЕЗИТ ООД, е представил следните 
допълнителни документи: 

- Коригиран ЕЕДОП от участника с отстранени несъответствия; 

- Удостоверение №007 на Калина Георгиева  „Контрол по качеството“ за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност 

- Сертификат на Кръстина Петрова“ Координатор по безопасност и здраве“ съгласно 

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

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд 

Комисията прегледа коригирания ЕЕДОП и 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. 

Във връзка с горното  участникът АНДЕЗИТ ООД с оферта вх. № 90-Ф-

716/10.07.2018 год. се допуска до следващ етап.  

 

4. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът ЕЛМОН ГРУП ООД, е представил 

следните допълнителни документи: 

- Коригиран ЕЕДОП от участника с отстранени несъответствия; 

- Договор за изпълнение на обект “Основен ремонт на икономическа Гимназия 

Интелект Плевен 

- Заповед технически ръководител 

- Заповед Координатор по ЗБУТ 

- Заповед Контрол по качеството 

- Удостоверения за добро изпълнение на обекти 

- Копие Сертификат ISO 14001:2015;  ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 

Комисията прегледа коригирания ЕЕДОП и допълнително представените от  

участника документи и констатира, че участникът доказва съответствие 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. 

Във връзка с горното  участникът ЕЛМОН ГРУП ООД с оферта вх. № 90-Ф-

716/10.07.2018 год. се допуска до следващ етап.  

 

Комисията констатира, че участникът СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД не е представил 

допълнителни документи и определения срок. Във връзка с констатациите от Протокол 1, 

Комисията предлага на възложителя: 

 

 Участникът СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД с оферта с вх. № 90-Ф-700 от 06.07.2018 

г., да бъде отстранен от настоящата процедура, при следните 
 МОТИВИ: Участникът НЕ доказва съответствието с критериите за подбор на 
възложителя,  предварително обявени в Раздел III.1.3) от обявлението и Раздел 4, т.25.1., 

25.3 и т.25.4. от документацията, както и е представил непълна оферта, във връзка с което и 

на основание чл. 107, т.1 и т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията предлага СТРОЙИНВЕСТ – ДИК 

ООД да бъде отстранен от настоящата процедура; 
 



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

 

№ 

по 

ред 

По 

вх.№ 

УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА 

1. 2. ИНТЕРХОЛД ЕООД 90-Ф-714 10.07.2018 

2. 3. КИДАТ ГРУП ООД 90-Ф-715 10.07.2018 

3. 4. АНДЕЗИТ ООД 90-Ф-716 10.07.2018 

4. 5. ЕЛМОН ГРУП ООД 90-Ф-717 10.07.2018 

5. 6. АДЕЛ – М ЕООД 90-Ф-718 10.07.2018 

 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и 

констатира:  
1. Участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД с оферта вх. № 90-Ф-714/10.07.2018 год.  е 

представил следните документи:  

-  Техническо предложение 
- Декларация по чл. 102 от ЗОП; 

 

Кратко описание на техническото предложение на участника: 
- Срок за изпълнение на СМР - 55 календарни дни; 

- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок – 5 календарни дни; 

- Гаранционен срок за строителни конструкции – 120 месеца; 
- Гаранционен срок за довършителни работи – 60 месеца. 
 

Кратко описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство: 

Участникът е направил кратко представяне на дейността си. Ангажименти на 
изпълнителя са: организация на строителството и строително монтажните работи; доставка 
на необходимите материали; извършване на строително-монтажни работи; предаване на 

обекта за редовна експлоатация съгласно реда и последователността на ЗУТ; поддържане 
на обекта до окончателното му  приемане от Възложителя; отстраняване на скрити 

недостатъци и появили се дефекти в поетия гаранционен срок. 

Технологично-строителната програма на участника започва с Подготовка, 
мобилизация и временно строителство след подписване на Протокол образец № 2 – 1 ден. 

Преди започването на постоянната работа  ще  извършим някои подготвителни дейности 

(временна работа) на обекта. Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено 

след съставяне на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на 
човешки ресурси, строителна механизация, необходими за напредъка на работите, които ще 
позволят на Изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с 
Възложителя. Ще се изгради временно селище, като поставим фургон за техническите 
ръководители, фургони за работниците, за материалите – открити и закрити, за оказване на 
спешна медицинска помощ, битови помещения за работниците, химически тоалетни 

обозначени с табели, охрана, контейнери за отпадъци и др.. Ще се обособят зони за 
складове по план ПБЗ. Участникът е описал дейностите за гарантиране експлоатацията на 
обекта от трети лица по време на СМР.  



„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД предвижда да изпълни СМР на обект:  Основен ремонт на 

сградата на Автогара, гр. Айтос за 55 (петдесет и пет) календарни дни съгласно 

приложения линеен календарен план.  

Стратегията, която ще използва участникът е смесен тип на работа - поетапно 

изпълнение на дейностите, където е възможно (след приключване на работата на един 

фронт се преместваме на друг) и  паралелно изпълнение на СМР, където е възможно.  

В табличен вид, участникът е изписал видовете работи по етапи, съгласно 

осигуреното финансиране от възложителя, като е посочил продължителността на всяка 
работа в дни. Демобилизация, включително почистване на обекта преди предаване, 
подготовка на документация за предаване на обекта, предаване на обекта и подписване на 
Акт обр. №15 – 1 ден. 

След приключване на строително-монтажните работи, строителната площадка ще 
бъде почистена и околното пространство - възстановено (приведено в първоначален вид).  

Изпълнителят окомплектова и предава всички съставяни актове, протоколи, проби и 

други документи съставяни по време на строителството. Изготвя и се подписва 
Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа. 

При изпълнение на обществената поръчка ще влага материали, отговарящи на 
българските стандарти и разпоредбите на Закона за националната стандартизация. 

Приложени са сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали: 

Минерална вата FKD -N Thermal, за разтвор с общо предназначение за варовоциментова и 

гипсова мазилка, за  гипсова шпакловка, за алуминиева дограма, за хидроизолация с и без 
посипка. 

В табличен вид е представено разпределението на човешките и технически ресурси. 

 Участникът е направил описание на основните видовете СМР и технологията на 
изпълнение – изкопни работи, кофражни работи, армировка, бетонови работи, зидария, 

мазилки, шпакловки, фаянсова облицовка, циментова замазка, настилка от гранитогрес, 
монтаж на дограма, бояджийски работи,  полагане на хидроизолация, топлоизолация по 

фасади. 

  

Кратко описание на  Организация на работата и разпределение на задачите в екипа 

за изпълнение на поръчката:   

Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на 
съответните им възложени задачи и ще включва инженерно – технически екип: 

Ръководител екип; Технически ръководител на обекта; Координатор по безопасност и 

здраве; Отговорник по контрола на качеството. Описани са задълженията и отговорностите 
на всеки от тях.  

Екипът ще провежда редовни ежеседмични срещи за отчитане и обсъждане на 

напредъка с акцент върху вземане на решения. Други основни средства за комуникация ще 
бъдат уеб базирана платформа, паметни бележки, телефонни обаждания; ел.поща, skype. 

Комуникацията между Възложител и Изпълнител се осъществява на ниво 

Ръководител екип / Ключов експерт и представители на Възложителя. Предвид 

спецификата на задачата, предлагаме на Възложителя писмените форми за комуникация - 

протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални писма и други, които те доказват 
ангажиментите и взаимните договорености, да не отменят или ограничават изискванията на 
Възложителя или неформалните комуникации между Изпълнителя и представителите на 
Възложителя в работен порядък. Същите ще представляват много важен инструмент за 
гладко протичане на дейностите. В оперативен порядък комуникациите ще се извършват по 

ел.поща, по телефона и чрез работни срещи, но те няма изцяло да отменят писмените 

форми на общуване. Ръководителят на екипа на строителното дружество ще носи 

отговорност за  цялостната координация и взаимодействие с Възложителя и всички  

заинтересовани страни. 

По време на строителството задължение на Изпълнителя е:  



•      съставяне на протоколи от Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

•      Ще се водят дневни и седмични отчети върху изпълнението на работите по 

обем, време и стойност: 
а) дневен - всеки ден се измерва количеството на извършената работа, анализира се 

получения резултат и в зависимост от "важността" на работата (критична или не) се вземат 
мерки за отстраняване на отклоненията; 

б) седмичен - в края на всяка седмица се прави основен преглед на изпълнението на 
всяка отделна работа, като се анализират не само отклоненията от плана, но и 

ефективността на приетите мерки. 

Отчет за всички работи от линейния календарен график - завършена, започната, 
незапочната - закъсняла. 

- Направено е кратко описание на организация на работа при възникване на 
непредвидени ситуации, Осигуряване на материални ресурси, Осигуряване на строителна и 

малка механизация, ръчни инструменти. 

-  

Кратко описание на  начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 

осигуряване на безопасност и здраве;  

 Описани са мерки за  безопасна работа при складирането и съхранението на 
строителните материали, детайлите и конструкциите, мерки за безопасна работа при 

подготовката и поддържането на територията на строителната площадка, мерки по техника 
на безопасността по отношение на организацията на работните места, мерки за безопасност 
при работа със строителни машини, механизми, съоръжения и други, мерки за безопасна 
работа при земни (изкопни) работи, мерки за безопасност на труда при работа със 

строителни машини, механизми, съоръжения, уредби и др., мерки за основни правила за 
безопасна работа при кофражни работи, мерки за безопасна работа при арматурни работи, 

мерки за безопасна работата при бетонджийски работи, мерки за безопасна работа при 

зидарски работи, мерки за безопасна работа при изпълнение на облицовъчни  работи - 

фаянс, гранит, мерки за безопасна работа при мазачески работи, при бояджийски работи, 

при извършване на ремонтна дейност, при електромонтажни работи, мерки  за основните 
изисквания за пожарна безопасност на обектите. 

 

Кратко описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя 

относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните 

дейности за реализиране на крайния строителен продукт: 

В строителното дружество е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) по 

стандартите : ISO 9001:2008- Системи за управление на качеството ; ISO 14001: 2005 - 

Системи за управление на околната среда и OHSAS 18001: 2008. 

В строежа ще бъдат вложени  материали и оборудване, определени в проекта, 
отговарящи на изискванията на българските и/или европейски стандарти. Предвижда се 
съгласуване с Възложителя на влаганите в строежа материали, елементи, изделия, 

конструкции и др. Проектните изменения също ще се съгласуват с Възложителя. 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД  оценява и подбира доставчиците си според тяхната 
способност да доставят продукт в съответствие с изискванията. 

Прилаганата система за управление в „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД осигурява: откриването 

и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното 

им отстраняване; редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на 
процесите; повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на 
дружеството; 

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената 
(строително-монтажна)  и контролната дейности, всичките организационни единици, 

всичките служители и всичките видове продукти и дейности. Спазвайки изискванията на 



действащите системи за управление на качеството и прилагайки най-добрите практики в 

това направление, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД ще изготви План за качеството. 

Ще се осъществява следния контрол по качеството: входящ, контрол по време на 
изпълнението, контрол от страна на възложителя, контролни тестове. Участникът е 
представил вътрешните си правила за контрол по качеството. 

 

Кратко описание на  План за организация по изпълнение на мерките за опазването 

на околната среда:   

В дружеството е внедрена Интегрирана система за управление стандарта ISO 14001 - 

Системи за управление на околната среда. Аспектите на околната среда, разгледани от 
участника са: емисии /замърсяване на въздуха; емисии/замърсяване на водите; емисии 

/замърсяване на почвата; използване на природни ресурси - вода, горива, енергия и др.;     

локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др.; 

При оценката на значимостта на въздействията върху околната среда (V) под 

внимание се взимат:  вероятността от възникване на събитието - В; ефект от събитието - Е; 

риск от възникване на събитието - Р. Участникът е направил оценка на риска от всяко 

въздействие върху ОС. 

 

Линеен календарен график: представен е линеен график по етапи на изпълнение. 
Посочени са брой работници, вид стр. техника и продължителност в дни.  

 

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. 

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на Подхода за 

извършване на дейностите по строителство, не съдържа всички изискуеми реквизити от 
документацията за участие, в частност Техническата спецификация, а именно: 

предложения от участника подход за изпълнение на строителството не отчита 
местоположението и предназначението на обекта, така, че да не възпрепятства и/или пречи 

на движението и нормалното изпълнение на автобусните превози,  както и не са посочени 

ключовите моменти в изпълнението. Участникът е посочил, че „Подготовка, мобилизация и 

временно строителство след подписване на Протокол образец № 2 – 1 ден.“ и  

„Демобилизация, включително почистване на обекта преди предаване, подготовка на 
документация за предаване на обекта, предаване на обекта и подписване на Акт обр. №15 – 

1 ден.“ Съгласно Техническата спецификация на възложителя, категорията на строежа е 
пета, съгласно чл. 10, ал.1, т.4 от Наредба 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи, поради което срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на заверка 
на Заповедната книга за строежа и е до приемането на обекта от Възложителя с 
окончателен протокол (обобщена сметка обр. 19), както е посочено и в образеца на ТП и в 

проекта на договора. В представената Строителна програма и Техническото предложение 
на участника има несъответствие относно „начало“ и „край“ на  срока за изпълнение. 

Представения линеен график не съответства на техническото предложение и 

строителната програма на участника, както и на предварително обявените изисквания на 
възложителя.  Съгласно ТП, участника ще изпълни предмета на поръчката за 55 к.д.. В 

Строителната програма участникът е записал, че „Подготовка, мобилизация и временно 

строителство след подписване на Протокол образец № 2 – 1 ден.“ и  „Демобилизация, 

включително почистване на обекта преди предаване, подготовка на документация за 
предаване на обекта, предаване на обекта и подписване на Акт обр. №15 – 1 ден.“. В 

линейния график тези дейности не фигурират. Линейния график по своята същност 
визуализира изпълнението на цялостния строителен процес в предвидения от съответният 
му бъдещ изпълнител период от време. Въпросния график, трябва да отразява 



съществените елементи от декларираните от участника в техническото му предложение, 
както и в приложенията към него обстоятелства и информация, свързани с изпълнението на 
предмета на обществената поръчка. В ЛГ не са предвидени дни за неблагоприятни 

атмосферни условия. В ЛГ не са отразени сроковете за изпълнение (започване и 

приключване на строителството), посочени са само дни на продължителност на 
изпълнение.  

 

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). 

 Според разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на заявленията за 
участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите.”.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и Техническата спецификация от 
Документацията за участие, комисията предлага участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД с 
оферта вх. № 90-Ф-714/10.07.2018 год.  да бъде отстранен от процедурата. 

 

 

2. Участникът КИДАТ ГРУП ООД с оферта вх. № 90-Ф-715/10.07.2018 год. е 
представил следните документи:  

-  Техническо предложение 
Кратко описание на техническото предложение на участника: 
- Срок за изпълнение на СМР - 103 календарни дни; 

- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок – 5 календарни дни; 

- Гаранционен срок за строителни конструкции: 

-  - за новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 120 

/словом: сто и двадесет/ месеца; 
- - за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 96 

/словом: деветдесет и шест/ месеца; 
- Гаранционен срок за довършителни работи – 60 месеца. 
 

Кратко описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство: 

Участникът е направил кратко описание на съществуващата сграда, както и 

организацията на изпълнение. Преди започването на строителството (след подписване на 

Протокол за откриване на строителната площадка – Акт обр. № 2), ще състави организация 

за осигуряване на временна строителна база, която да осигури нормални санитарно - 

хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, 

складиране на материали и оборудване, гариране на строителна механизация и др. подобни. 

Всички строително-монтажни работи ще се изпълняват от комплексни бригади със 
специалисти притежаващи необходимата квалификация и правоспособност. Всички 

материали, които се влагат при изпълнението на СМР, според условията на договора ще 
бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната 
площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за 
качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или 

одобрени мостри и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до 

влагането им в работите. 

За безопасното изпълнение на строителния процес ще осигурим работно облекло и 

лични предпазни средства, като ги съобразим със спецификата на работите изпълнявани от 
различните работници. Ще инструктираме работниците и служителите според 

изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за 



здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. При използването на машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат 
инструктирани за работата с тях.  

Описана е организацията на доставките на материали и оборудване и организацията 
в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели. 

Документите за изпълнените видове СМР, съставени  и подписани от съответните 
участници в строителния процес по време на строителството: Протокол за откриване на 
строителната площадка – обр.2/обр.2а; Констативен акт - обр. 3; Заповедна книга - обр.4; 

Актове обр. 5,6,7,9 , Акт. Обр. №10 и №11 - в случай на спиране на строителството, обр. 

12,14; Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта – обр. 15 и други 

необходими актове и протокол - по образец, съгл. НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството,  документи от извършване на 
работите по изпитването, изпитвания от лицензирани лаборатории,  непосредствено след 

завършване на видовете СМР и екзекутивната документация с нанесени на одобрените 
чертежи с червен цвят. 

Представена е Схема на организацията на строителната дейност във фирмата. 

Участникът е описал дейностите, които ще се изпълняват по проектни части – 

архитектурна, конструктивна, ВиК, електро, ОВиК. Ще бъдат изпълнени всички 

съпътстващи изпълнението строителни работи, като монтаж и демонтаж на фасадно 

работно скеле и фасадни предпазни мрежи; изхвърляне на строителни отпадъци и т.н. 

Изпълнението на описаните по-горе строително работи ще бъде в два етапа, съгласно 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката и  разработената етапност. 

В ПЪРВИ ЕТАП от изпълнението на обекта ще се включи извършване на следните 
СМР:  Част Архитектурна – Всички предвидени за изпълнение дейности без тези в раздел 

„Фасада” от Количествено-стойностната сметка – полагане топлоизолация, шпакловка, 
мазилка и т.н. ; външни алуминиеви подпрозорчени поли и доставка и монтаж на външни 

слънцезащитни метални жалузи, включително метална носеща рамка от дограмата и 

мебелировката, предвидена с раздел „Други” от КСС. Всички дейности предвидени за 
изпълнение по части: Конструктивна, ВиК, Пожарна безопасност. По част ОВиК, в 

ПЪРВИ ЕТАП ще се изпълнят дейностите свързани с изграждане и полагане на трасета за 
ОВиК инсталации. По част Електрическа за изпълнение във втори етап остават доставка и 

монтаж на преносими компоненти в раздел Интернет инсталация, Ситема за гасово 

оповестяване , Видео наблюдение, в  ПЪРВИ ЕТАП ще се изпълнят всички останали 

предвидени с проекта дейности. 

За изпълнение на ВТОРИ ЕТАП от обекта ще се извършат следните строителни 

работи: Част Архитектурна – Всички дейности по раздел фасада – полагане на 

топлоизолация, шпакловка, мазилка, доставка и монтаж стенна облицовка, доставка и 

монтаж на каменна облицовка от формован гнайс и т.н.; външни алуминиеви 

подпрозорчени поли и доставка и монтаж на външни слънцезащитни метални жалузи, 

включително метална носеща рамка от дограмата и доставката и монтажа на мебелировката 

посочена в раздел „Други” от КСС. По част ОВиК в този етап е предвидено да се извършат 

доставка, монтаж и инсталиране на съоръжения и агрегати, планирано с работния проект. 
По част Електрическа, за изпълнение на този етап остават доставка и монтаж на 
преносими компоненти в раздел Интернет инсталация, Ситема за гасово оповестяване, 
Видео наблюдение. По останалите части от проекта няма предвидени за изпълнение 
дейности на ВТОРИ ЕТАП. Дадено е кратко описание на специфични видове работи и 

мерки за безопасното изпълнение на строителния процес - изолационни работи, 



Определяне местата за инсталиране на  скелета, Монтаж на дограма, Покривни работи, 

Довършителни работи и Инсталационни работи.   

Кратко описание на  Организация на работата и разпределение на задачите в екипа 

за изпълнение на поръчката:   

Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на 
съответните им възложени задачи и ще включва инженерно – технически екип: 

Ръководител екип; Технически ръководител на обекта; Координатор по безопасност и 

здраве; Отговорник по контрола на качеството. Описани са задълженията и отговорностите 
на всеки от тях.  

- Трудовите ресурси, предвидени за изпълнение на СМР са разпределени и 

организирани в отделни работни звена според вида СМР, в изпълнението на която ще 
участват. Предвид на различните обеми работа, това разделение дава възможност за 

съвместяване работата на различните звена на един и същ работен строителен участък при 

спазване на предвидената по време на строителството технологична последователност на 
видовете работи. Основните принципи при комуникацията по време на работа между 

звената, които трябва да се спазват и контролират от Ръководството на обекта са: - строго 

спазване на технологичната последователност за изпълнение на строежа, в частност на 
строителния участък. За целта между звената ще се подписват Приемателно-предавателни 

протоколи за предаване и приемане на работните площадки, както и актовете и 

протоколите, предвидени с Наредба №3 на МРРБ, приложими и изискващи се за 

конкретния случай; - строго спазване на технологичните изисквания при изпълнение на 
конкретния вид работа. За контролиране на спазването им отговорността ще бъде на 
Отговорника за контрол по качеството.  

- В процеса на изпълнение на предмета на поръчката взаимоотношенията с 
представителите на Възложителя, представители на ползващите сградата и различните 
участници ще се осъществява в приятелски дух чрез срещи и съответно съставяне на 
протоколи и доклади за хода и за напредването на извършените видове СМР.  

- Срещи между участниците, предхождащи строителството и по време на 

строителството: След датата за влизане в сила на Договора за строителство, но преди 

началото на действителното строителство, ще се насрочи среща, на която ще присъстват 
Възложителят и представители на Автогарата, Изпълнителят и определените от тях 

отговорни лица за изпълнение на СМР. Целта на тази среща ще е преди всичко 

административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена до дискутиране на 
изискванията, представяне на документи изисквани от Изпълнителя преди да започне 
работа, доставки на основно оборудване, строителни процедури и всички специфични и 

уникални критерии, които трябва да се спазват или каквито и да са други въпроси, свързани 

със строителния процес. Когато е необходимо ще се организират и други срещи - по искане 

на Възложителя, представител на ползващите сградата или Изпълнителя. 

-  

Кратко описание на  начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 

осигуряване на безопасност и здраве;  

 По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, „Кидат Груп“ ЕООД 

ще спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно 

безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при 

строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на 

всички лица, които се намират на строителната площадка. Ще спазват изискванията на 
нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна 

безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите 
в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство. Ще спазват 
одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за 



строежа. Всички работници ще са запознати със специфичността на работите, които следва 
да се извършват, като ще им бъде повеждан ежедневен инструктаж, периодичен и в случай 

на нужда инструктаж на работното място. На всички работещи във фирмата работници са 
осигурени работно облекло и предпазни средства, изправни инструменти. За изправността 
на строителната механизация и транспортните средства се прилага утвърдената фирмена 

организация за проверка и контрол.  Приложена е схема за процеса по управление на 

дейностите за осигуряване на безопасност и здраве в Кидат Груп ЕООД. 

 

Кратко описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя 

относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните 

дейности за реализиране на крайния строителен продукт: 

Дадено е кратко описание на методите и организация на текущ контрол. По време на 
целия строителен процес от съществена важност за всички участници в него ще бъде 
качеството и дълготрайността на произведения продукт. Участникът предвижда цялостен 

контрол по време на изпълнение на обекта за съответствие с технологичната 
последователност на различните видове СМР, съгласно изискванията на ПИПСМР и 

детайлните спецификации. 

 

Кратко описание на  План за организация по изпълнение на мерките за опазването 

на околната среда:   

В дружеството е внедрена Интегрирана система за управление стандарта ISO 14001 - 

Системи за управление на околната среда. Кидат груп ЕООД притежава Разрешение за 
извършване дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с §1, 

т.41 и 43 от допълнителните разпоредби на Закон за управление на отпадъците на 
територията на цялата страна, издадено от РИОСВ – Велико Търново – Регистрационен 

документ № 04-РД-280-00/12.06.2015 г. и Регистрационен документ № 04-РД-280-

01/21.10.2015 г. Направено е кратко описание на мерките за опазване на околната среда. 
 

Линеен календарен график: представен е линеен график по етапи на изпълнение. 
Посочени са брой работници и продължителност в дни.  

 

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. 

Участникът е променил образеца на Техническото предложение, като е предложил 

различен гаранционен срок за строителни конструкции: за новоизпълнени строителни 

конструкции и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения. 

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на Подхода за 

извършване на дейностите по строителство, не съдържа всички изискуеми реквизити от 
документацията за участие, в частност Техническата спецификация, а именно: 

предложения от участника подход за изпълнение на строителството не отчита 
местоположението и предназначението на обекта, така, че да не възпрепятства и/или пречи 

на движението и нормалното изпълнение на автобусните превози,  както и не са посочени 

ключовите моменти в изпълнението. Участникът е посочил, че „Преди започването на 
строителството (след подписване на Протокол за откриване на строителната площадка – 

Акт обр. № 2)“ и  „Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта – обр. 

15.“ Съгласно Техническата спецификация на възложителя, категорията на строежа е пета, 

съгласно чл. 10, ал.1, т.4 от Наредба 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, 

поради което срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на заверка на 

Заповедната книга за строежа и е до приемането на обекта от Възложителя с окончателен 

протокол (обобщена сметка обр. 19), както е посочено и в образеца на ТП и в проекта на 



договора. Липсва описание на основните видове строително монтажни работи, както и 

описание на основните материали и техническите ресурси за изпълнение на работите; 
Представения линеен график не съответства на техническото предложение и 

строителната програма на участника, както и на предварително обявените изисквания на 
възложителя.  Съгласно ТП, участника ще изпълни предмета на поръчката за 103 к.д.. В 

Строителната програма участникът е записал, че „Преди започването на строителството 

след подписване на Протокол образец № 2 ще осигури временна строителна база“ и  

„предаване на обекта и подписване на Акт обр. №15 “. В линейния график тези дейности не 
фигурират и не е предвидено време за изпълнението им. Линейния график по своята 
същност визуализира изпълнението на цялостния строителен процес в предвидения от 
съответният му бъдещ изпълнител период от време. Въпросния график, трябва да отразява 

съществените елементи от декларираните от участника в техническото му предложение, 
както и в приложенията към него обстоятелства и информация, свързани с изпълнението на 
предмета на обществената поръчка. В ЛГ предвидените дни за неблагоприятни атмосферни 

условия са от 99 до 103 к.д., т.е. след приключване на строителството. В ЛГ не е посочено 

разпределение на ресурсите. В ЛГ не са отразени сроковете за изпълнение (започване и 

приключване на строителството), посочени са само дни на продължителност на 
изпълнение.  

 

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). 

 Според разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на заявленията за 
участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите.”.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и Техническата спецификация от 
Документацията за участие, комисията предлага участникът КИДАТ ГРУП ООД с оферта 

вх. № 90-Ф-715/10.07.2018 год.  да бъде отстранен от процедурата. 

 

3. Участникът АНДЕЗИТ ООД с оферта вх. № 90-Ф-716/10.07.2018 год. е 
представил следните документи:  

-  Техническо предложение 
- Декларация по чл. 102 от ЗОП; 

 

Кратко описание на техническото предложение на участника: 
- Срок за изпълнение на СМР - 115 календарни дни; 

- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок – 5 календарни дни; 

- Гаранционен срок за строителни конструкции – 120 месеца; 
- Гаранционен срок за довършителни работи – 60 месеца. 
  

Кратко описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство: 

Участникът е направил кратко описание на съществуващото положение и на 
предвидените видове СМР. Направил е описание на отделните етапи на изпълнение на 
поръчката и тяхната последователност - Откриване на строителна площадка на обекта и 

подписване на протокол Образец 2а, Мобилизация, Извършване на СМР, Тествания 

Въвеждане в експлоатация. Подготвителни дейности - 2 ден, Дейности по изпълнение на 
СМР - 112 дни,  Тествания – тъй като този процес е непрестанен през целия период на 
строителството приемаме, че започва да тече след подготвителните дейности и завършва до 

довършителните дейности – обща продължителност 113 дни. Съставяне на констативни 

актове за установяване годността за приемане на строежите (приложение № 15) – 3 дни 



Във връзка с качественото изпълнение на поръчката ще се изготвят и представят на 
Възложителя: ежемесечни доклади, за текущо изпълнение на договора и окончателен 

доклад. Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който 

ще записва информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и 

посетители на обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални 

инциденти и всички свързани със строителството събития, които изисква действащата 
нормативна уредба.  

Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 

документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани 

страни за датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи. 

Изпълнителя трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите 
ще бъдат на съхранение при Консултанта по ЗУТ.  

Други дейности, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника:  

Организацията на контрола на качеството, Здравословни и безопасни условия на труд, 

Околна среда, Организацията на гаранционното поддържане на обекта. 

Участникът е описал организация и подход на изпълнение.   Общият подход за 
изпълнение на договора се основава на разбирането на Изпълнителя за изпълнение на 
всички дейности описани в тръжната документация с необходимото качество и в рамките 
на срока на договора, предложен от него.  

Описани са основните видове СМР – земни работи, фундиране, кофражни и 

армировъчни работи, бетонови работи, възстановяване на съществуващата конструкция, 

тухлена зидария, монтаж на дограма, топлоизолационна система по фасади и цокъл, 

шпакловки, мазилки, покривни работи, боядисване, фаянсови работи, ВиК, електро, ОВиК 

инсталации.   

Описани са всички дейности предмет на поръчката, как са обезпечени с хора, 
технически средства и машини, като разпределението им е съобразено със срока за 

изпълнение на съответния вид дейност 
Разгледана е организацията по доставка на материалите.  
Описани са дейностите, които участника ще предприема при лоши метеорологични 

условия. Във всички случаи на установена забава се предвижда да бъде уведомен 

Възложителя и Консултанта/Строителен надзор и да се изготви и представи ревизирана 
програма, по която ще се изпълни обекта, без да се променя крайния срок за реализирането 

на дадения етап и на обекта, като цялo. 

Описани са основните материали – стандарти, съответствие, контрол. 

 

Кратко описание на  Организация на работата и разпределение на задачите в екипа 

за изпълнение на поръчката:   

Ще бъдат сформирани отделни звена за различните дейности по предмета на 
поръчката. Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи предложен от 
Изпълнителя ще наложи едновременна работа на някои от отделните етапи, респективно 

осигуряването на обекта със значителен брой строителни машини и квалифицирани 

работници. Групите за изпълнение на работите са: Група за Груб строеж на сградата– 1 

група; Група Довършителни работи – 1 група; Група Ел инсталации – 1 група; Група ВиК 

инсталации – 1 група; Група ОВК инсталации– 1 група; Описани са задълженията и 

отговорностите на инженерно – технически екип: Ръководител екип; Технически 

ръководител на обекта; Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по контрола на 
качеството.  

 

Кратко описание на  начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 

осигуряване на безопасност и здраве;  



 Подробно са описани мерките за безопасна работа при изпълнение на 
строителството, отговорни лица, контрол. 

 

Кратко описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя 

относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните 

дейности за реализиране на крайния строителен продукт: 

Подробно са описани методите и организацията на контрола по качество. Посочени 

са отговорниците по контрола, като са описани задълженията и отговорностите им.  

Ще се осъществява следния контрол по качеството: входящ контрол, контрол по 

време на изпълнението, контрол от страна на възложителя, контрол на документите, 
контролни тестове.  

Кратко описание на  План за организация по изпълнение на мерките за опазването 

на околната среда:   

Разгледани са различните аспектите на околната среда - въздуха; водите; почвата; 
локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др. Планът за организация на 
опазването на околната среда при Изпълнение на обекта включва мерки и дейности, които 

ще бъдат изпълнени преди започване и по време на СМР на обекта 
 

Линеен календарен график: представен е линеен график по етапи на изпълнение. 
Посочени са брой работници и продължителност в дни.  

 

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. 

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на Подхода за 

извършване на дейностите по строителство, не съдържа всички изискуеми реквизити от 
документацията за участие, в частност Техническата спецификация, а именно: 

предложения от участника подход за изпълнение на строителството не отчита 
местоположението и предназначението на обекта, така, че да не възпрепятства и/или пречи 

на движението и нормалното изпълнение на автобусните превози,  както и не са посочени 

ключовите моменти в изпълнението.  

Участникът е посочил, че „Подготовка, мобилизация и временно строителство след 

подписване на Протокол образец № 2 – 1 ден.“ и  „Демобилизация, включително 

почистване на обекта преди предаване, подготовка на документация за предаване на 
обекта, предаване на обекта и подписване на Акт обр. №15 – 1 ден.“ Съгласно 

Техническата спецификация на възложителя, категорията на строежа е пета, съгласно чл. 

10, ал.1, т.4 от Наредба 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, поради 

което срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на заверка на Заповедната 

книга за строежа и е до приемането на обекта от Възложителя с окончателен протокол 

(обобщена сметка обр. 19), както е посочено и в образеца на ТП и в проекта на договора. 
Представения линеен график не съответства на предварително обявените изисквания 

на възложителя.  В ЛГ са предвидени дни 5 к.д. за неблагоприятни атмосферни условия от 
21 до 25 ден на 4 месец, т.е. след приключване на строителството. В ЛГ не са отразени 

сроковете за изпълнение (започване и приключване на строителството), посочени са само 

дни на продължителност на изпълнение. В ЛГ не е посочено разпределението на 
техническите ресурси. 

 

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). 



 Според разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на заявленията за 
участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите.”.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и Техническата спецификация от 
Документацията за участие, комисията предлага участникът АНДЕЗИТ ООД с оферта вх. 

№ 90-Ф-716/10.07.2018 год. да бъде отстранен от процедурата. 

  

4. Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД с оферта вх. № 90-Ф-716/10.07.2018 год. е 

представил следните документи:  

-  Техническо предложение 
 Кратко описание на техническото предложение на участника: 

- Срок за изпълнение на СМР - 108 календарни дни; 

- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок – 5 календарни дни; 

- Гаранционен срок за строителни конструкции – 120 месеца; 
- Гаранционен срок за довършителни работи – 60 месеца. 

   

 Кратко описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство: 

 Участникът е направил кратко представяне на дейността си, описание на 
съществуващото положение и на предвидените видове СМР. При изпълнение на поръчката 
Изпълнителят "ЕЛМОН ГРУП" ООД предвижда да изпълни описаните по-горе дейности на 
следните етапи: ЕТАП 1 - Мобилизационна дейност; ЕТАП 2 – Изпълнение на СМР; ЕТАП 

3. Демобилизация на строителната площадка ЕТАП 4. Управление на проекта, отчитане и 

предаване на обекта. Участникът е описал всички дейности по етапите, като същите са 
съобразени с двата етапа на финансиране. Ключовите моменти определени от участника са: 
заверка на заповедната книга, завършване на първия етап свързан с финансирането, 

приключване на проекта. Описани са основните видове СМР – земни работи, фундиране, 
кофражни и армировъчни работи, бетонови работи, възстановяване на съществуващата 

конструкция, тухлена зидария, монтаж на дограма, топлоизолационна система по фасади и 

цокъл, шпакловки, мазилки, покривни работи, боядисване, фаянсови работи, ВиК, електро, 

ОВиК инсталации.   Описани са всички дейности предмет на поръчката, как са обезпечени 

с хора, технически средства и машини, като разпределението им е съобразено със срока за 
изпълнение на съответния вид дейност 
Разгледана е организацията по доставка на материалите. Описани са основните материали – 

стандарти, съответствие, контрол. 

 

 Кратко описание на  Организация на работата и разпределение на задачите в екипа 

за изпълнение на поръчката:   

Ще бъдат сформирани отделни звена за различните дейности по предмета на 
поръчката. Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи предложен от 
Изпълнителя ще наложи едновременна работа на някои от отделните етапи, респективно 

осигуряването на обекта със значителен брой строителни машини и квалифицирани 

работници. За изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани 7 до 10 бригади, както следва: 
Бригада  Обща - 10 човека; Бригада Топлойзолацонни системи - 8 човека; Бригада 

Настилки и хидроизолации - 8 човека; Бригада Дограмаджйски работи - 6 човека; Бригада 

Шпакловки и мазилки -10 човека; Бригада Ел - 4 човека; Бригада  ВиК – 4 човека; Бригада 
ОВиК – 5 човека; Бригада Тенекеджийски работи- 3 човека; Бригада вътрешни настилки 

теракот фаянс – 10 човека. Изброена е строителната техника и инструменти необходими за 
изпълнението на поръчката. Описани са задълженията и отговорностите на инженерно – 



технически екип: Ръководител екип; Технически ръководител на обекта; Координатор по 

безопасност и здраве; Отговорник по контрола на качеството.  

 Кратко описание на  начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 

осигуряване на безопасност и здраве;  

 Подробно са описани мерките за безопасна работа при изпълнение на 
строителството, отговорни лица, контрол. 

 

 Кратко описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя 

относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните 

дейности за реализиране на крайния строителен продукт: 

 Подробно са описани методите и организацията на контрола по качество. Посочени 

са отговорниците по контрола, като са описани задълженията и отговорностите им.  

 Ще се осъществява следния контрол по качеството: входящ контрол, контрол по 

време на изпълнението, контрол от страна на възложителя, контрол на документите, 
контролни тестове.  
 

 Кратко описание на  План за организация по изпълнение на мерките за опазването 

на околната среда:   

 Разгледани са различните аспектите на околната среда - въздуха; водите; почвата; 
локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др. Планът за организация на 
опазването на околната среда при Изпълнение на обекта включва мерки и дейности, които 

ще бъдат изпълнени преди започване и по време на СМР на обекта 
 

 Линеен календарен график: представен е линеен график по етапи на изпълнение. 
Посочени са брой работници, разпределение на техническите ресурси и сроковете за 
изпълнение (започване и приключване на всяка от дейностите). Предвидени са 5 дни за 
неблагоприятни атмосферни условия.  

 

 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. 

 Участникът е направил описание на основните видове строително монтажни работи, 

на основните материали и техническите ресурси за изпълнение на работите и подхода за 
изпълнение на строителството. Посочени са ключовите моменти в изпълнението. 

Предложения подход за изпълнение на строителството отчита местоположението и 

предназначението на обекта. Посочена е организацията на работата и разпределение на 

задачите в екипа за изпълнение на поръчката. Описани са отношенията, взаимовръзки и 

комуникация с останалите участници в работата по проект, разпределение на задачите 
между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с представени функциите им 

при всеки етап от изпълнение на поръчката. 
Представения Линеен график за видове работи е в съответствие с изискванията на 
възложителя. Описан е начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 
осигуряване на безопасност и здраве; Описан е начина на изпълнение на изискванията на 
Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на 
строителните дейности за реализиране на крайния строителен продукт. Представен е План 

за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. 
 

 5. Участникът АДЕЛ – М ЕООД с оферта вх. № 90-Ф-718/10.07.2018 год. е 

представил следните документи:  

-  Техническо предложение 



 Кратко описание на техническото предложение на участника: 
- Срок за изпълнение на СМР - 99 календарни дни; 

- Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок – 5 календарни дни; 

- Гаранционен срок за строителни конструкции – 120 месеца; 
- Гаранционен срок за довършителни работи – 60 месеца. 

   

 Кратко описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство: 

1.  Участникът е направил е описание на отделните етапи на изпълнение 
на поръчката и тяхната последователност - Откриване на строителна площадка на обекта и 

подписване на протокол Образец 2а, Мобилизация, Извършване на СМР, Тествания 

Въвеждане в експлоатация. ЕТАП I - Демонтажни работи - с обща продължителност на 
изпълнение 15 дни; Груб строеж - с обща продължителност на изпълнение 30 дни; 

Довършителни АС работи - с обща продължителност на изпълнение 70 дни; Част ВиК - с 
обща продължителност на изпълнение 45 дни; Част Електро - с обща продължителност на 
изпълнение 57 дни; Част ОВК - с обща продължителност на изпълнение 40 дни; ЕТАП II 

Довършителни АС работи - с обща продължителност на изпълнение 29 дни ; Част Електро 

- с обща продължителност на изпълнение 7 дни ; Част ОВК - с обща продължителност на 
изпълнение 7 дни; Съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане 
на строежите (приложение № 15) - 1 ден. Описани са техническите ресурси – строителна 
техника и машини, необходими за изпълнението. 

 Други дейности, необходими за постигане целите на договора по преценка на 
участника:  Организацията на контрола на качеството, Здравословни и безопасни условия 

на труд, Околна среда, Организацията на гаранционното поддържане на обекта. 
Участникът е описал организация и подход на изпълнение.   Общият подход за изпълнение 
на договора се основава на разбирането на Изпълнителя за изпълнение на всички дейности 

описани в тръжната документация с необходимото качество и в рамките на срока на 
договора, предложен от него.  

 Описани са основните видове СМР – земни работи, фундиране, кофражни и 

армировъчни работи, бетонови работи, възстановяване на съществуващата конструкция, 

тухлена зидария, монтаж на дограма, топлоизолационна система по фасади и цокъл, 

шпакловки, мазилки, покривни работи, боядисване, фаянсови работи, ВиК, електро, ОВиК 

инсталации.   

  Изброени са основните материали. Описани са дейностите, които участника ще 

предприема при лоши метеорологични условия. Във всички случаи на установена забава се 

предвижда да бъде уведомен Възложителя и Консултанта/Строителен надзор и да се 
изготви и представи ревизирана програма, по която ще се изпълни обекта, без да се 
променя крайния срок за реализирането на дадения етап и на обекта, като цялo. 

 Описани са основните материали – стандарти, съответствие, контрол. 

 

 Кратко описание на  Организация на работата и разпределение на задачите в екипа 

за изпълнение на поръчката:   

 Ще бъдат сформирани отделни звена за различните дейности по предмета на 
поръчката. Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи предложен от 
Изпълнителя ще наложи едновременна работа на някои от отделните етапи, респективно 

осигуряването на обекта със значителен брой строителни машини и квалифицирани 

работници. Групите за изпълнение на работите са: Демонтажни работи - 1 група; Груб 

строеж - 1 група; Довършителни АС работи - 1 група; Покривни работи 1 група; 
Довършителни работи по фасади 1 група;Част ВиК - 1 група;Част Електро 1 група;Част 
ОВК - 1 група; 



 Описани са задълженията и отговорностите на инженерно – технически екип: 

Ръководител екип; Технически ръководител на обекта; Координатор по безопасност и 

здраве; Отговорник по контрола на качеството.  

  Кратко описание на  начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 

осигуряване на безопасност и здраве; Подробно са описани мерките за безопасна работа 

при изпълнение на строителството, отговорни лица, контрол. 

 Кратко описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя 

относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните 

дейности за реализиране на крайния строителен продукт: Подробно са описани методите 
и организацията на контрола по качество. Посочени са отговорниците по контрола, като са 

описани задълженията и отговорностите им.  Ще се осъществява следния контрол по 

качеството: входящ контрол, контрол по време на изпълнението, контрол от страна на 
възложителя, контрол на документите, контролни тестове.  
 Кратко описание на  План за организация по изпълнение на мерките за опазването 

на околната среда:   Разгледани са различните аспектите на околната среда - въздуха; 
водите; почвата; локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др. Планът за 
организация на опазването на околната среда при Изпълнение на обекта включва мерки и 

дейности, които ще бъдат изпълнени преди започване и по време на СМР на обекта 
 Линеен календарен график: представен е линеен график по етапи. Посочени са само 

брой работници, липсва разпределение на техническите ресурси и сроковете за изпълнение 
(започване и приключване на всяка от дейностите). Не са предвидени дни за 

неблагоприятни атмосферни условия. Липсва начало (Протокол 2/подписване на Заповедна 
книга)  и край (предаване на обекта на възложителя) 

 

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. 

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на Подхода за 

извършване на дейностите по строителство, не съдържа всички изискуеми реквизити от 
документацията за участие, в частност Техническата спецификация, а именно: 

предложения от участника подход за изпълнение на строителството не отчита 
местоположението и предназначението на обекта, така, че да не възпрепятства и/или пречи 

на движението и нормалното изпълнение на автобусните превози,  както и не са посочени 

ключовите моменти в изпълнението.  

Участникът е посочил, че „Съставяне на констативни актове за установяване 

годността за приемане на строежите (приложение № 15) - 1 ден“. Съгласно Техническата 
спецификация на възложителя, категорията на строежа е пета, съгласно чл. 10, ал.1, т.4 от 

Наредба 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, поради което срокът за 
изпълнение на СМР започва да тече от датата на заверка на Заповедната книга за строежа и 

е до приемането на обекта от Възложителя с окончателен протокол (обобщена сметка обр. 

19), както е посочено и в образеца на ТП и в проекта на договора. 
Представения линеен график не съответства на представената Строителна програма 

и на предварително обявените изисквания на възложителя.  В СП са определени 

продължителността на дейностите по части от проекта, в линейния график не са отразени 

сроковете за изпълнение (започване и приключване на строителството). Не са предвидени 

дни за неблагоприятни атмосферни условия. В ЛГ не е посочено разпределението на 
техническите ресурси. 

 

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). 



Според разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „При подготовка на заявленията за 
участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите.”.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 
условия  и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и Техническата спецификация от 
Документацията за участие, комисията предлага участникът АДЕЛ – М ЕООД с оферта вх. 

№ 90-Ф-718/10.07.2018 год.  да бъде отстранен от процедурата. 

 

 Комисията пристъпи към оценка по показателя Срок за изпълнение на СМР (СИ) 

на допуснатия участник: 

 

 ЕЛМОН ГРУП ООД с оферта вх. № 90-Ф-716/10.07.2018 год. – предложен срок за 
изпълнение 108 к.д. – 40 точки 

 

III. До отваряне на ценовите  предложения се допускат участниците: 
 

ЕЛМОН ГРУП ООД с оферта вх. № 90-Ф-716/10.07.2018 год.   

 

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 25.09.2018 г. от 11:30 

часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 
Работата по протокол  № 2 приключи на 18.09.2018 г. 

 

На 25.09.2018 г., от 11.30 часа, в Заседателна зала на Община Айтос се проведе 

публично заседание на Комисията на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от ППЗОП, за 
обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 17.09.2018 

год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за 
провеждане на настоящото заседание.  

 

На публичното заседание не присъстваха упълномощени представители на подалите 
оферти за участие в процедурата. 

 

Председателят на Комисията обяви допуснатите до този етап оферти на участниците 
и пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на участника и обяви предложените от него цени, както следва: 

 

1. Участник  ЕЛМОН ГРУП ООД с подадена оферта вх. № 90-Ф-

716/10.07.2018 год.   

Ценовото предложение на участника е в запечатана непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето ѝ Комисията установи наличие на „Ценово предложение“, съдържащо 

следната предложена цена в размер на 583 952,67 лв. (петстотин осемдесет и три хиляди 

деветстотин петдесет и два лева и 0,67)  лева без ДДС 

 

След оповестяване на ценовото предложение Председателят на Комисията закри 

публичното заседание и продължи работа в закрито заседание. 
 

Комисията подробно разгледа представеното от участника ценово предложение и 

констатира следното: 

Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД е  представил предложение в съответствие с 

изискванията на възложителя. В ценовото предложения няма аритметични грешки.  



 

Комисията пристъпи към оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката 
(ЦИ) на допуснатия участник: 

               

 ЦИ = ЦИ min/  ЦИ n х 60 = 583 952,67/583 952,67  х60 = 60 т. 
 

Комплексната оценка на ЕЛМОН ГРУП ООД е КО = СИ  + ЦИ = 40 +60= 100 т. 

 

 Комисията извърши класирането, както следва:               

 

I-во място – участник ЕЛМОН ГРУП ООД, с комплексна оценка 100 т. 
 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сградата на Автогара, гр. 

Айтос, с класирания на I-во място участник.  

 

Протокол № 3 е съставен на 25.09.2018 год. 

 

Настоящият доклад е съставен на 26.09.2018 год. в един оригинален екземпляр и 

заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за 
утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

  

На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад 

представляват Протокол № 1 от 26.07.2018 год., Протокол № 2 от 18.09.2018 год., Протокол 

№ 3 от 25.09.2018 год.. 

 

Председател: ………/П/…................. 

Мариана Димова 

 

Членове:  
 

1. ................ /П/..............   3.        ............. /П/................ 

Невин Скендер              инж. Ралица Тодорова 
 

2. ............ /П/................    4.       ............. /П/................ 

инж. Никола Попов     Мохамед Акиф Рамадан 

 

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата документация 

за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 25.09.2018 год. 

 

 

Предал: ………......... /П/......     - Председател на комисията 
 

 

Приел: ............. /П/................  - Възложител  

  Васил Едрев 
  Кмет на Община Айтос 

 


