
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П/………. 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община АЙТОС 

 

 

Протокол № 1 

По чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-860/ 

28.12.2018год. на Кмета на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите за участие  в обществена  поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП 

провеждана при условията на чл. 187 по реда на глава 26 чрез „Събиране на оферти с 

обява”, обявена с обява изх. №  ОП-18-32/20.12.2018год., публикувана в РОП под ID 

9084458  с  предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на 

проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община 

Айтос“, разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: 

Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект 

„Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос”; Обособена позиция 2: 

Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект 

„Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“; Обособена позиция 3: 

Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Външно 

водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос”.  

 Днес, 28.12.2018год., в заседателна зала на община Айтос, с адрес гр. Айтос, ул. 

„Цар Освободител“ № 3, от 11:00 часа, се проведе публично заседание на Комисията 

по цитираната обществена поръчка, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – външен експерт, юрист 

Членове:     1. Арх. Георги Цикалов – външен експерт; 

         2. Инж. Ралица Тодорова – старши експерт в Дирекция „ТСУРР“. 

 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в срока посочен в обявата – 

до 17:00 часа на 27.12.2018 год. в деловодството на община Айтос са постъпили 3 /три/ 

броя запечатани, непрозрачни плика, съдържащи офертите на участниците, както 

следва: 

1.  „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год., 10:03 часа, за ОП № 1, 2 и 3; 

2. „Стройнорм“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год., 

10:23 часа, за ОП № 1, 2 и 3; 

3. ДЗЗД „Консултанти 28“, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год., 

12:85 часа, за ОП № 1, 2 и 3; 

 

При отварянето на офертите на публичното заседание на комисията не 

присъстваха представители на участниците. 

 

Председателят и всички членове попълниха и  подписаха декларации за 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 



I. Комисията отвори последователно всяка от офертите, по реда на тяхното 

постъпване и обяви ценовите предложения, съдържащи се в тях, както следва: 

1. Участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-

Ф-1273/27.12.2018год., за ОП № 1, 2 и 3, е представил оферта съдържаща ценови 

предложения, попълнени в съответствие с образеца към документацията за участие по 

обособени позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1   -  12 690.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -  14 570.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -    2 790.00 лв. без ДДС; 

 

2. Участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1274/27.12.2018 год., за ОП № 1, 2 и 3, е представил оферта съдържаща ценови 

предложения, попълнени в съответствие с образеца към документацията за участие по 

обособени позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1  -  12 950.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -  14 950.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -    2 850.00 лв. без ДДС; 

 

3. Участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год., за ОП № 1, 2 и 3, е представил оферта съдържаща ценови 

предложения, попълнени в съответствие с образеца към документацията за участие по 

обособени позиции, както следва:  

 За обособена позиция № 1  -  11 300.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 2  -  13 900.00 лв. без ДДС; 

 За обособена позиция № 3  -    2 700.00 лв. без ДДС; 

 

След приключване на горепосочените действия, публичната част от заседанието 

беше обявена за приключила и комисията приключи работата си. 

Комисията продължи работата си на закрити заседания проведени от 

16.01.2019год. до 23.01.2019 год. от 09:00 часа, в редовен състав в заседателната зала 

на община Айтос, с адрес гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, с разглеждане на 

документите съдържащи се в офертите и съответствието им с поставените от 

Възложителя изисквания. 

 

II. Комисията извърши проверка за наличието на изискваните от Възложителя 

документи в представените от участниците оферти, като бе установено следното: 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год., за ОП №  1, 2 и 3, е представил следните документи:  

- Опис на представените документи по образец № 1; 

- ЕЕДОП по образец № 2; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения договор по образец № 3; 

- Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4; 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по образец № 5; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 за ОП № 1; 

- Предложение за изпълнение на поръчката и график за ОП № 1; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 за ОП № 2; 

- Предложение за изпълнение на поръчката и график за ОП № 2; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 за ОП № 3; 



- Предложение за изпълнение на поръчката и график за ОП № 3; 

- Ценово предложение по образец № 7 – ОП № 1; 

- Ценово предложение по образец № 7 – ОП № 2; 

- Ценово предложение по образец № 7 – ОП № 3; 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи. 

Участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за „Лично състояние 

на участниците“, както и  за технически и професионални способности и единодушно 

реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „СЕТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1273/27.12.2018год., по ОП 

№  1, 2 и 3. 

 

 2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1274/27.12.2018 год., за ОП № 1, 2 и 3, е представил следните документи: 

- Опис на представените документи по образец № 1; 

- ЕЕДОП по образец № 2; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения договор по образец № 3; 

- Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4; 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по образец № 5; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 за ОП № 1; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 за ОП № 2; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 за ОП № 3; 

- Ценово предложение по образец № 7 – ОП № 1; 

- Ценово предложение по образец № 7 – ОП № 2; 

- Ценово предложение по образец № 7 – ОП № 3; 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи. 

Участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за „Лично състояние 

на участниците“, както и  за технически и професионални способности и единодушно 

реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Стройнорм“ 

ЕООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год., по ОП № 1, 2 и 3. 

 

3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с партньори в обединението „ПГМ 28 

КОНСУЛТ“ ООД и „АТИ КОНСУЛТ“ ЕООД с подадена оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год., за ОП № 1, 2 и 3, е представил следните документи: 

По обособена позиция № 1: 

- Опис на представените документи по образец № 1; 

- ЕЕДОП по образец № 2 – за участника и за членовете на обединението; 

- Договор за създаване на дружество по ЗЗД; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения договор по образец № 3; 

- Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4; 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по образец № 5; 



- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6; 

- Ценово предложение по образец № 7; 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи. 

Участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за „Лично състояние 

на участниците“, както и  за технически и професионални способности и единодушно 

реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника ДЗЗД 

„Консултанти 28“, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год., по ОП № 1. 

 

По обособена позиция № 2: 

- Опис на представените документи по образец № 1; 

- ЕЕДОП по образец № 2 – за участника и за членовете на обединението; 

- Договор за създаване на дружество по ЗЗД; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения договор по образец № 3; 

- Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4; 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по образец № 5; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6; 

- Ценово предложение по образец № 7; 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи. 

Участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за „Лично състояние 

на участниците“, както и  за технически и професионални способности и единодушно 

реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника ДЗЗД 

„Консултанти 28“, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год., по ОП № 2. 

 

По обособена позиция № 3: 

- Опис на представените документи по образец № 1; 

- ЕЕДОП по образец № 2 – за участника и за членовете на обединението; 

- Договор за създаване на дружество по ЗЗД; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения договор по образец № 3; 

- Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4; 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по образец № 5; 

- Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6; 

- Ценово предложение по образец № 7; 

 

След извършения преглед на представените документи Комисията установи, че 

участникът е представил необходимите и изисквани от Възложителя документи. 

Участникът отговаря на изискванията на закона и на Възложителя за „Лично състояние 

на участниците“, както и  за технически и професионални способности и единодушно 

реши следното: 

 Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника ДЗЗД 

„Консултанти 28“, с подадена оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год., по ОП № 3. 



 

III. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните 

участници: 

1.  „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1273/27.12.2018год., 

за ОП № 1, 2 и 3; 

2. „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год., за ОП № 1, 

2 и 3; 

3. ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год., за ОП № 

1, 2 и 3; 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници по 

обособени позиции и констатира:  

За обособена позиция № 1 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год. е представил Техническо предложение, съгласно приложения 

образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Приложени са:  

� Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №1; 

� Линеен график,  за изпълнение на дейностите - Приложение № 2; 

 

Кратко описание на Предложението за изпълнение на поръчката: 

Участникът започва с описание и анализ на предмета на поръчката. Следва, 

схематично описание на дейностите, разпределение на ключови дейности и 

поддейности, като всяка една от тях е описана в детайли. Започва се с откриването на 

строителната площадка, като дейностите приключват с издаването на разрешение за 

ползване и гаранционния период. Разгледан е контролът, който ще се осъществи по 

време на изпълнението на всяка от дейностите и поддейностите. В табличен вид са 

описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. В приложена таблица е представен график за изпълнение на възложените 

работи, като са посочени срокове за изпълнение и етапи на отделните дейности. За 

всяка от дейностите е дефиниран контрол, чрез който да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. Разгледана е в подробности, работата на ключовия екип и 

разпределението на отговорностите на всеки един от екипа от експерти на ниво 

отделна задача. В схематичен вид участникът е представил начина на осъществяване 

на комуникация с възложителя. Започва се с вътрешна комуникация между експертите 

на участника, комуникация с възложителя, комуникация с авторския екип, упражняващ 

надзор, комуникация с изпълнителя на СМР и външните институции. Предложени са 

множество комуникационни канали и средства. Описани са координацията и 

съгласуването на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото изпълнение на възложената услуга. При изпълнението на поръчката 

участникът ще ползва следните организационни методи за управление на проектите, 

които включват следните етапи: Планиране,организация, изпълнение, контрол, 

прозрaчност, ефикасност. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с което да се гарантира качествено изпълнение на 



поръчката. В схема са представени контролната среда и нейните компоненти. 

Разработена е система за управление на риска. 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1273/27.12.2018год. с тях. Комисията счита, че 

представеното техническо предложение отговаря  на предварително обявените 

изисквания и обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска 

участника до оценка на техническо предложение по ОП № 1. 

 

2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год.  

е представил Техническо предложение, съгласно приложения образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 1; 

� Линеен график,  за изпълнение на дейностите - Приложение № 2; 

 

Кратко описание на Работната програма: 

Участникът започва с описание и анализ на предмета на поръчката. Следва 

изброяване и описание на ключовите дейности, като всяка една от тях е описана в 

детайли, упоменати са организационните решения и контролът на процесите. 

Разгледан е контролът, който ще се осъществи по време на изпълнението на всяка от 

дейностите и поддейностите от откриване на строителната площадка до  упражняване 

на строителния надзор през гаранционните срокове. Участникът предлага организация 

на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа за нуждите на изпълнението. Приложена е организационна структура, показваща 

екипа от експерти, които ще вземат участие в поръчката. Разпределени  са 

отговорностите между тях. Участникът продължава с различните функции за 

изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще 

участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности,като за всяка от тези 

дейности в табличен вид е посочен експерт на ниво отделна задача. В схема е 

представена обобщена структура на  взаимодействието между отделните участници 

при изпълнението на дейностите по проекта. Посочено е как ще става комуникацията с 

възложителя, тъй като ефективната координация и взаимодействие между 

Възложителя и консултантския екип на участника за упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на настоящата обществена поръчка е основен фактор за 

успешното и изпълнение. Посочени са различните форми на комуникация: работни 

срещи, официална и неофициална кореспонденция, доклади. Разгледани са 

организационните аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка и конкретните задължения на отговорните експерти. Посочени са 

необходимите ресурси за изпълнението на задачите:компютри, принтери, лицензирани 

софтуерни продукти, човешки ресурси, след което участникът ги разпределя по 

дейности: Дейност-ресурс-задължения-резултат. 



Участникът е приложил График за изпълнение на строителния надзор, в който 

са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Представена е таблица с организационни аспекти, индикатори за отчитане на 

очакваното въздействие, върху всяка от дейностите, резултата върху качеството на 

изпълнение на дейностите. Посочени са конкретните експерти ангажирани с 

изпълнението и техните конкретни задължения. В табличен вид са посочени ресурсите 

и задължения на отговорните лица, разпределени по ключови дейности. Участникът е 

разгледал мерките за вътрешен контрол и организация за работата на екипа, като 

гарант за постигане на поставените цели: План за осигуряване на качеството, одит на 

качеството, контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и 

комуникация, мониторинг. Представена е в схематичен вид „Проверка за наличието на 

нередност“ 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „Стройнорм“ ЕООД, с 

оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год. с тях. Комисията счита, че представеното 

техническо предложение отговаря  на предварително обявените изисквания и 

обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение по ОП № 1. 

 

3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год. е представил Техническо предложение, съгласно приложения 

образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

 

Кратко описание на т. 4 Организация за качествено изпълнение на поръчката 

от Техническото предложение: 

 В част I. участникът е представил въведение и цели като е посочил, че процесът 

на управление на дейностите на консултанта е организиран с цел, в най-голяма степен 

да бъдат изпълнени целите на проекта. За да стане това по най-ефективния и 

задоволителен начин, ДЗЗД  „КОНСУЛТАНТИ 28“ ще изпълнява дейността си 

съгласно описания по-долу подход: - Определяне на основните цели и изисквания, 

определяне на етапите в изпълнението на работите, дефиниране на условията, 

изискванията и ограниченията по отношение на срокове, качество и стойност на 

работите;- Планиране на дейностите с оглед постигане на поставените цели; 

Планирането е по отношение на графиците за изпълнение, плащанията и определяне на 

последващите действия. Планирането е на ниво общо планиране за целия период на 

изпълнение и детайлно планиране при изпълнението на конкретните работи; - 

Определяне на срокове — графикът за изпълнение ще е обвързан с постигането на 

междинни резултати, които да гарантират постигането на целите в рамките на общото 

времетраене на строителството и др. В част II. Цели на обществената поръчка. Тук 

участникът е посочил Главната цел на обществената поръчка, която е изпълнение на 

времевата и финансова рамка на проекта, като през целия период на договора се 



контролира законосъобразното изпълнение на строежа, спазване изискванията на 

инвестиционните проекти и техническите нормативи за този вид строителство 

(реконструкция на водопроводна мрежа), качествено изпълнение на строително-

монтажните работи, контрол на графика за изпълнение, осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Посочил е текущите цели. 

Строителство с качествени материали - чрез контрол за съответствие на влаганите на 

обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към 

договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др; В част III. 

участникът е посочил очакваните резултати. Постигане на целите на обществената 

поръчка ще има за краен резултат: - Законосъобразно начало на строителството. 

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в 

обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни 

актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Изготвен технически 

паспорт съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите, в който са отразени промените извършени по 

време на строителството и др.  В част IV. Участникът е посочил характеристиките на 

строежа. В част V. участникът е посочил основните дейности, включени в предмета на 

обществената поръчка, а именно: 1. Основните дейности, включени в предмета на 

обществената поръчка са следните: 1.1. Упражняване на строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно 

изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Изготвяне на технически паспорт 

съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, в който са отразени промените извършени по време на 

строителството. 1.3. Изпълняване функцията Координатор по безопасност и здраве 

съгласно Наредба №2/22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи. 2.Основни 

задачи за изпълнение на предвидените дейности са: Изпълнителят ще упражнява 

строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

упражняване на строителен надзор. Екипът ще отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 

2 от ЗУТ. Изпълнителят ще определи ръководител на екипа, който ще носи 

отговорност за осъществяване на дейността и комуникация с ръководните органи на 

Възложителя. 2.1.Общи задачи на Изпълнителя: - Стартиране изпълнението на 

договора след получаване на писмено уведомление от Възложителя и още 10 броя 

задачи е посочил. 2.2. Административни задачи: - Подпомагане действията на 

Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на 

обектите и още 9 на брой административни задачи е изброил участника; 

2.3.Специфични задачи: Дейностите в обхвата на строителния надзор по време на 

изпълнението на обекта до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно 

изискванията на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка включват, но без да 

се ограничават до: - Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, 

включително откриване на строителната площадка, подготовка и регистриране 

Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; Тук 

участникът е посочил още 26 задачи. В част VI. участникът е представил работна 



програма за изпълнение на поръчката. Разпределение на ресурси и организация на 

екипа. Тук участникът е представил органиграма с разпределението на етапите, които 

са общо 6 на брой при изпълнението на предмета на поръчката. Разписал е текстово 

дейностите, които са включени в съответния етап. В част VІІ. участникът е описал 

стратегията си по отношение на изпълнението на договора. В т.1. е представил 

описание на подхода, който възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката. 

В т. 2. са описани задълженията и отговорностите на експертите, допълнителни 

ресурси, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите. В т.3. е 

посочил механизма на координиране на дейностите и експертите. В т. 4. Описал е 

мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа. В т.5. е представил 

График на дейностите и експертите, изготвен съобразно дейностите, процесите и 

организацията, описани в работната програма за изпълнение, техническите 

спецификации и в съответствие с действащата нормативна уредба. 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Консултанти 28“, с 

оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год. с тях. Комисията счита, че представеното 

техническо предложение отговаря  на предварително обявените изисквания и 

обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение по ОП № 1. 

 

За обособена позиция № 2 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год. е представил Техническо предложение, съгласно приложения 

образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Приложени са:  

� Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №1; 

� Линеен график,  за изпълнение на дейностите - Приложение № 2; 

 

Кратко описание на Предложението за изпълнение на поръчката: 

Участникът започва с описание и анализ на предмета на поръчката. Следва, 

схематично описание на дейностите, разпределение на ключови дейности и 

поддейности, като всяка една от тях е описана в детайли. Започва се с откриването на 

строителната площадка, като дейностите приключват с издаването на разрешение за 

ползване и гаранционния период. Разгледан е контролът, който ще се осъществи по 

време на изпълнението на всяка от дейностите и поддейностите. В табличен вид са 

описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. В приложена таблица е представен график за изпълнение на възложените 

работи, като са посочени срокове за изпълнение и етапи на отделните дейности. За 

всяка от дейностите е дефиниран контрол, чрез който да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. Разгледана е в подробности, работата на ключовия екип и 



разпределението на отговорностите на всеки един от екипа от експерти на ниво 

отделна задача. В схематичен вид участникът е представил начина на осъществяване 

на комуникация с възложителя. Започва се с вътрешна комуникация между експертите 

на участника, комуникация с възложителя, комуникация с авторския екип, упражняващ 

надзор, комуникация с изпълнителя на СМР и външните институции. Предложени са 

множество комуникационни канали и средства. Описани са координацията и 

съгласуването на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото изпълнение на възложената услуга. При изпълнението на поръчката 

участникът ще ползва следните организационни методи за управление на проектите, 

които включват следните етапи: Планиране,организация, изпълнение, контрол, 

прозрaчност, ефикасност. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с което да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. В схема са представени контролната среда и нейните компоненти. 

Разработена е система за управление на риска. 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1273/27.12.2018год. с тях. Комисията счита, че 

представеното техническо предложение отговаря  на предварително обявените 

изисквания и обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска 

участника до оценка на техническо предложение по ОП № 2. 

 

2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год.  

е представил Техническо предложение, съгласно приложения образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 1; 

� Линеен график,  за изпълнение на дейностите - Приложение № 2; 

 

Кратко описание на Работната програма: 

Участникът започва с описание и анализ на предмета на поръчката. Следва 

изброяване и описание на ключовите дейности, като всяка една от тях е описана в 

детайли, упоменати са организационните решения и контролът на процесите. 

Разгледан е контролът, който ще се осъществи по време на изпълнението на всяка от 

дейностите и поддейностите от откриване на строителната площадка до  упражняване 

на строителния надзор през гаранционните срокове. Участникът предлага организация 

на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа за нуждите на изпълнението. Приложена е организационна структура, показваща 

екипа от експерти, които ще вземат участие в поръчката. Разпределени  са 

отговорностите между тях. Участникът продължава с различните функции за 

изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще 

участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности,като за всяка от тези 

дейности в табличен вид е посочен експерт на ниво отделна задача. В схема е 



представена обобщена структура на  взаимодействието между отделните участници 

при изпълнението на дейностите по проекта. Посочено е как ще става комуникацията с 

възложителя, тъй като ефективната координация и взаимодействие между 

Възложителя и консултантския екип на участника за упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на настоящата обществена поръчка е основен фактор за 

успешното и изпълнение. Посочени са различните форми на комуникация: работни 

срещи, официална и неофициална кореспонденция, доклади. Разгледани са 

организационните аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка и конкретните задължения на отговорните експерти. Посочени са 

необходимите ресурси за изпълнението на задачите:компютри, принтери, лицензирани 

софтуерни продукти, човешки ресурси, след което участникът ги разпределя по 

дейности: Дейност-ресурс-задължения-резултат. 

Участникът е приложил График за изпълнение на строителния надзор, в който 

са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Представена е таблица с организационни аспекти, индикатори за отчитане на 

очакваното въздействие, върху всяка от дейностите, резултата върху качеството на 

изпълнение на дейностите. Посочени са конкретните експерти ангажирани с 

изпълнението и техните конкретни задължения. В табличен вид са посочени ресурсите 

и задължения на отговорните лица, разпределени по ключови дейности. Участникът е 

разгледал мерките за вътрешен контрол и организация за работата на екипа, като 

гарант за постигане на поставените цели: План за осигуряване на качеството, одит на 

качеството, контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и 

комуникация, мониторинг. Представена е в схематичен вид „Проверка за наличието на 

нередност“ 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „Стройнорм“ ЕООД, с 

оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год. с тях. Комисията счита, че представеното 

техническо предложение отговаря  на предварително обявените изисквания и 

обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение по ОП № 2. 

 

3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год. е представил Техническо предложение, съгласно приложения 

образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

 

Кратко описание на т. 4 Организация за качествено изпълнение на поръчката 

от Техническото предложение: 

 В част I. участникът е представил въведение и цели като е посочил, че процесът 

на управление на дейностите на консултанта е организиран с цел, в най-голяма степен 

да бъдат изпълнени целите на проекта. За да стане това по най-ефективния и 

задоволителен начин, ДЗЗД  „КОНСУЛТАНТИ 28“ ще изпълнява дейността си 



съгласно описания по-долу подход: - Определяне на основните цели и изисквания, 

определяне на етапите в изпълнението на работите, дефиниране на условията, 

изискванията и ограниченията по отношение на срокове, качество и стойност на 

работите;- Планиране на дейностите с оглед постигане на поставените цели; 

Планирането е по отношение на графиците за изпълнение, плащанията и определяне на 

последващите действия. Планирането е на ниво общо планиране за целия период на 

изпълнение и детайлно планиране при изпълнението на конкретните работи; - 

Определяне на срокове — графикът за изпълнение ще е обвързан с постигането на 

междинни резултати, които да гарантират постигането на целите в рамките на общото 

времетраене на строителството и др. В част II. Цели на обществената поръчка. Тук 

участникът е посочил Главната цел на обществената поръчка, която е изпълнение на 

времевата и финансова рамка на проекта, като през целия период на договора се 

контролира законосъобразното изпълнение на строежа, спазване изискванията на 

инвестиционните проекти и техническите нормативи за този вид 

строителство(реконструкция на водопроводна мрежа), качествено изпълнение на 

строително-монтажните работи, контрол на графика за изпълнение, осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Посочил е 

текущите цели. Строителство с качествени материали - чрез контрол за съответствие 

на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната 

документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя 

и др; В част III. участникът е посочил очакваните резултати. Постигане на целите на 

обществената поръчка ще има за краен резултат: - Законосъобразно начало на 

строителството. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и 

чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните 

подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; - Изготвен технически паспорт съгласно изискванията на чл. 176а от 

ЗУТ и Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, в който са 

отразени промените извършени по време на строителството и др.  В част IV. 

Участникът е посочил характеристиките на строежа. В част V. участникът е посочил 

основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка, а именно: 1. 

Основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка са следните: 1.1. 

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в 

обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни 

актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Изготвяне на 

технически паспорт съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 2006 г. 

за техническите паспорти на строежите, в който са отразени промените извършени по 

време на строителството. 1.3. Изпълняване функцията Координатор по безопасност и 

здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 год. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни 

работи. 2.Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности са: Изпълнителят 

ще упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът ще отговаря на 

изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят ще определи ръководител на 

екипа, който ще носи отговорност за осъществяване на дейността и комуникация с 

ръководните органи на Възложителя. 2.1.Общи задачи на Изпълнителя: - Стартиране 



изпълнението на договора след получаване на писмено уведомление от Възложителя и 

още 10 броя задачи е посочил. 2.2. Административни задачи: - Подпомагане 

действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за 

изпълнение на обектите и още 9 на брой административни задачи е изброил участника; 

2.3.Специфични задачи: Дейностите в обхвата на строителния надзор по време на 

изпълнението на обекта до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно 

изискванията на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка включват, но без да 

се ограничават до: - Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, 

включително откриване на строителната площадка, подготовка и регистриране 

Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; Тук 

участникът е посочил още 26 задачи. В част VI. участникът е представил работна 

програма за изпълнение на поръчката. Разпределение на ресурси и организация на 

екипа. Тук участникът е представил органиграма с разпределението на етапите, които 

са общо 6 на брой при изпълнението на предмета на поръчката. Разписал е текстово 

дейностите, които са включени в съответния етап. В част VІІ. участникът е описал 

стратегията си по отношение на изпълнението на договора. В т.1. е представил 

описание на подхода, който възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката. 

В т. 2. са описани задълженията и отговорностите на експертите, допълнителни 

ресурси, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите. В т.3. е 

посочил механизма на координиране на дейностите и експертите. В т. 4. Описал е 

мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа. В т.5. е представил 

График на дейностите и експертите, изготвен съобразно дейностите, процесите и 

организацията, описани в работната програма за изпълнение, техническите 

спецификации и в съответствие с действащата нормативна уредба. 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Консултанти 28“, с 

оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год. с тях. Комисията счита, че представеното 

техническо предложение отговаря  на предварително обявените изисквания и 

обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение по ОП № 2. 

 

За обособена позиция № 3 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год. е представил Техническо предложение, съгласно приложения 

образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Приложени са:  

� Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №1; 

� Линеен график,  за изпълнение на дейностите - Приложение № 2; 

 

Кратко описание на Предложението за изпълнение на поръчката: 



Участникът започва с описание и анализ на предмета на поръчката. Следва, 

схематично описание на дейностите, разпределение на ключови дейности и 

поддейности, като всяка една от тях е описана в детайли. Започва се с откриването на 

строителната площадка, като дейностите приключват с издаването на разрешение за 

ползване и гаранционния период. Разгледан е контролът, който ще се осъществи по 

време на изпълнението на всяка от дейностите и поддейностите. В табличен вид са 

описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. В приложена таблица е представен график за изпълнение на възложените 

работи, като са посочени срокове за изпълнение и етапи на отделните дейности. За 

всяка от дейностите е дефиниран контрол, чрез който да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. Разгледана е в подробности, работата на ключовия екип и 

разпределението на отговорностите на всеки един от екипа от експерти на ниво 

отделна задача. В схематичен вид участникът е представил начина на осъществяване 

на комуникация с възложителя. Започва се с вътрешна комуникация между експертите 

на участника, комуникация с възложителя, комуникация с авторския екип, упражняващ 

надзор, комуникация с изпълнителя на СМР и външните институции. Предложени са 

множество комуникационни канали и средства. Описани са координацията и 

съгласуването на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото изпълнение на възложената услуга. При изпълнението на поръчката 

участникът ще ползва следните организационни методи за управление на проектите, 

които включват следните етапи: Планиране,организация, изпълнение, контрол, 

прозрaчност, ефикасност. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с което да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. В схема са представени контролната среда и нейните компоненти. 

Разработена е система за управление на риска. 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1273/27.12.2018год. с тях. Комисията счита, че 

представеното техническо предложение отговаря  на предварително обявените 

изисквания и обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска 

участника до оценка на техническо предложение по ОП № 3. 

 

2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год.  

е представил Техническо предложение, съгласно приложения образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Приложени са:  

� Работна програма – Приложение № 1; 

� Линеен график,  за изпълнение на дейностите - Приложение № 2; 

 

Кратко описание на Работната програма: 



Участникът започва с описание и анализ на предмета на поръчката. Следва 

изброяване и описание на ключовите дейности, като всяка една от тях е описана в 

детайли, упоменати са организационните решения и контролът на процесите. 

Разгледан е контролът, който ще се осъществи по време на изпълнението на всяка от 

дейностите и поддейностите от откриване на строителната площадка до  упражняване 

на строителния надзор през гаранционните срокове. Участникът предлага организация 

на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите между експертите в 

екипа за нуждите на изпълнението. Приложена е организационна структура, показваща 

екипа от експерти, които ще вземат участие в поръчката. Разпределени  са 

отговорностите между тях. Участникът продължава с различните функции за 

изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще 

участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности,като за всяка от тези 

дейности в табличен вид е посочен експерт на ниво отделна задача. В схема е 

представена обобщена структура на  взаимодействието между отделните участници 

при изпълнението на дейностите по проекта. Посочено е как ще става комуникацията с 

възложителя, тъй като ефективната координация и взаимодействие между 

Възложителя и консултантския екип на участника за упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на настоящата обществена поръчка е основен фактор за 

успешното и изпълнение. Посочени са различните форми на комуникация: работни 

срещи, официална и неофициална кореспонденция, доклади. Разгледани са 

организационните аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка и конкретните задължения на отговорните експерти. Посочени са 

необходимите ресурси за изпълнението на задачите:компютри, принтери, лицензирани 

софтуерни продукти, човешки ресурси, след което участникът ги разпределя по 

дейности: Дейност-ресурс-задължения-резултат. 

Участникът е приложил График за изпълнение на строителния надзор, в който 

са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Представена е таблица с организационни аспекти, индикатори за отчитане на 

очакваното въздействие, върху всяка от дейностите, резултата върху качеството на 

изпълнение на дейностите. Посочени са конкретните експерти ангажирани с 

изпълнението и техните конкретни задължения. В табличен вид са посочени ресурсите 

и задължения на отговорните лица, разпределени по ключови дейности. Участникът е 

разгледал мерките за вътрешен контрол и организация за работата на екипа, като 

гарант за постигане на поставените цели: План за осигуряване на качеството, одит на 

качеството, контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и 

комуникация, мониторинг. Представена е в схематичен вид „Проверка за наличието на 

нередност“ 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника „Стройнорм“ ЕООД, с 

оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год. с тях. Комисията счита, че представеното 

техническо предложение отговаря  на предварително обявените изисквания и 

обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение по ОП № 3. 

 



3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год. е представил Техническо предложение, съгласно приложения 

образец № 6.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца 

от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 

указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

 

Кратко описание на т. 4 Организация за качествено изпълнение на поръчката 

от Техническото предложение: 

 В част I. участникът е представил въведение и цели като е посочил, че процесът 

на управление на дейностите на консултанта е организиран с цел, в най-голяма степен 

да бъдат изпълнени целите на проекта. За да стане това по най-ефективния и 

задоволителен начин, ДЗЗД  „КОНСУЛТАНТИ 28“ ще изпълнява дейността си 

съгласно описания по-долу подход: - Определяне на основните цели и изисквания, 

определяне на етапите в изпълнението на работите, дефиниране на условията, 

изискванията и ограниченията по отношение на срокове, качество и стойност на 

работите. Планиране на дейностите с оглед постигане на поставените цели; 

Планирането е по отношение на графиците за изпълнение, плащанията и определяне на 

последващите действия. Планирането е на ниво общо планиране за целия период на 

изпълнение и детайлно планиране при изпълнението на конкретните работи; - 

Определяне на срокове — графикът за изпълнение ще е обвързан с постигането на 

междинни резултати, които да гарантират постигането на целите в рамките на общото 

времетраене на строителството и др. В част II. Цели на обществената поръчка. Тук 

участникът е посочил Главната цел на обществената поръчка, която е изпълнение на 

времевата и финансова рамка на проекта, като през целия период на договора се 

контролира законосъобразното изпълнение на строежа, спазване изискванията на 

инвестиционните проекти и техническите нормативи за този вид 

строителство(реконструкция на водопроводна мрежа), качествено изпълнение на 

строително-монтажните работи, контрол на графика за изпълнение, осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Посочил е 

текущите цели. Строителство с качествени материали - чрез контрол за съответствие 

на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната 

документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя 

и др; В част III. участникът е посочил очакваните резултати. Постигане на целите на 

обществената поръчка ще има за краен резултат: - Законосъобразно начало на 

строителството. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и 

чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните 

подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; - Изготвен технически паспорт съгласно изискванията на чл. 176а от 

ЗУТ и Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, в който са 

отразени промените извършени по време на строителството и др.  В част IV. 

Участникът е посочил характеристиките на строежа. В част V. участникът е посочил 

основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка, а именно: 1. 

Основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка са следните: 1.1. 

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в 

обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни 

актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за 



съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1.2. Изготвяне на 

технически паспорт съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 2006 г. 

за техническите паспорти на строежите, в който са отразени промените извършени по 

време на строителството. 1.3. Изпълняване функцията Координатор по безопасност и 

здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 год. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни 

работи. 2.Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности са: Изпълнителят 

ще упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът ще отговаря на 

изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят ще определи ръководител на 

екипа, който ще носи отговорност за осъществяване на дейността и комуникация с 

ръководните органи на Възложителя. 2.1.Общи задачи на Изпълнителя: - Стартиране 

изпълнението на договора след получаване на писмено уведомление от Възложителя и 

още 10 броя задачи е посочил. 2.2. Административни задачи: - Подпомагане 

действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за 

изпълнение на обектите и още 9 на брой административни задачи е изброил участника; 

2.3.Специфични задачи: Дейностите в обхвата на строителния надзор по време на 

изпълнението на обекта до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно 

изискванията на чл.168 от ЗУТ и изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка включват, но без да 

се ограничават до: - Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, 

включително откриване на строителната площадка, подготовка и регистриране 

Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; Тук 

участникът е посочил още 26 задачи. В част VI. участникът е представил работна 

програма за изпълнение на поръчката. Разпределение на ресурси и организация на 

екипа. Тук участникът е представил органиграма с разпределението на етапите, които 

са общо 6 на брой при изпълнението на предмета на поръчката. Разписал е текстово 

дейностите, които са включени в съответния етап. В част VІІ. участникът е описал 

стратегията си по отношение на изпълнението на договора. В т.1. е представил 

описание на подхода, който възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката. 

В т. 2. са описани задълженията и отговорностите на експертите, допълнителни 

ресурси, които възнамерява да използва при изпълнението на дейностите. В т.3. е 

посочил механизма на координиране на дейностите и експертите. В т. 4. Описал е 

мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа. В т.5. е представил 

График на дейностите и експертите, изготвен съобразно дейностите, процесите и 

организацията, описани в работната програма за изпълнение, техническите 

спецификации и в съответствие с действащата нормативна уредба. 

 

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. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия и изисквания на Възложителя и установеното 

съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Консултанти 28“, с 

оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год. с тях. Комисията счита, че представеното 

техническо предложение отговаря  на предварително обявените изисквания и 

обезпечава качественото изпълнение на поръчката, поради което допуска участника до 

оценка на техническо предложение по ОП № 3. 



 

IV. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на 

допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне 

на комплексната оценка, а именно: 

1. „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1273/27.12.2018год., за 

ОП № 1, 2 и 3; 

2. „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год., за ОП № 1, 2 

и 3; 

3. ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-1277/27.12.2018год., за ОП № 

1, 2 и 3; 

 

По обособена позиция № 1 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год. получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В табличен вид са 

описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. Посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В представеното 

приложение № 2 - линеен график за изпълнение на дейностите участникът е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в 

които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които 

ще са ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол и са посочени лица, ангажирани с изпълнението на мерките и 

техните задължения. Посочени са очакваните резултати върху качеството на 

изпълнение на дейностите от прилагането на мерките за контрол. При разпределението 

на отговорностите и задачите ще се избягва застъпване или припокриване в процеса на 

работа, за да се постигне ефективност и ефикасност. Ще се определят конкретни 



индикатори за въздействие и индикатори за резулат/продукт, които ще служат за 

контрол и оценка. 

 

2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год. 

получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Участникът предлага 

организация на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите между 

експертите в екипа за нуждите на изпълнението. Посочил функциите за 

изпълнение на задачите на всеки  от отделните специалисти по 

специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните 

дейности. Приложена е организационна структура, показваща екипа от експерти, 

които ще вземат участие в поръчката. Разпределени  са отговорностите между 

тях.  
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В представеното 

приложение № 2 - линеен график за изпълнение на дейностите участникът е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в 

които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които 

ще са ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол и са посочени лица, ангажирани с изпълнението на мерките и 

техните задължения. Посочени са очакваните резултати върху качеството на 

изпълнение на дейностите от прилагането на мерките за контрол.  

 

3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год. получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 



минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В работната програма 

са описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. Посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В работната програма 

в табличен вид е представил график за изпълнение на дейностите. Представил е 

описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които ще са 

ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол за всяка една от дейностите и са посочени лица, ангажирани с 

изпълнението на мерките и техните задължения. Посочени са мероприятия, свързани с 

контрола на изготвените документи по време на изпълнение на поръчката, както и 

аспектите на мониторинга за изпълнение на главните видове СМР. 

 

По обособена позиция № 2 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год. получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В табличен вид са 

описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. Посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини 



за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В представеното 

приложение № 2 - линеен график за изпълнение на дейностите участникът е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в 

които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които 

ще са ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол и са посочени лица, ангажирани с изпълнението на мерките и 

техните задължения. Посочени са очакваните резултати върху качеството на 

изпълнение на дейностите от прилагането на мерките за контрол. При разпределението 

на отговорностите и задачите ще се избягва застъпване или припокриване в процеса на 

работа, за да се постигне ефективност и ефикасност. Ще се определят конкретни 

индикатори за въздействие и индикатори за резулат/продукт, които ще служат за 

контрол и оценка. 

 

2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год. 

получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Участникът предлага 

организация на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите между 

експертите в екипа за нуждите на изпълнението. Посочил функциите за 

изпълнение на задачите на всеки  от отделните специалисти по 

специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните 

дейности. Приложена е организационна структура, показваща екипа от експерти, 

които ще вземат участие в поръчката. Разпределени  са отговорностите между 

тях.  
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В представеното 

приложение № 2 - линеен график за изпълнение на дейностите участникът е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в 



които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които 

ще са ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол и са посочени лица, ангажирани с изпълнението на мерките и 

техните задължения. Посочени са очакваните резултати върху качеството на 

изпълнение на дейностите от прилагането на мерките за контрол.  

 

3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год. получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В работната програма 

са описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. Посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В работната програма 

в табличен вид е представил график за изпълнение на дейностите. Представил е 

описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които ще са 

ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол за всяка една от дейностите и са посочени лица, ангажирани с 

изпълнението на мерките и техните задължения. Посочени са мероприятия, свързани с 

контрола на изготвените документи по време на изпълнение на поръчката, както и 

аспектите на мониторинга за изпълнение на главните видове СМР. 

 

По обособена позиция № 3 

1. Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-

1273/27.12.2018год. получава следните точки: 



- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В табличен вид са 

описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. Посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В представеното 

приложение № 2 - линеен график за изпълнение на дейностите участникът е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в 

които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които 

ще са ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол и са посочени лица, ангажирани с изпълнението на мерките и 

техните задължения. Посочени са очакваните резултати върху качеството на 

изпълнение на дейностите от прилагането на мерките за контрол. При разпределението 

на отговорностите и задачите ще се избягва застъпване или припокриване в процеса на 

работа, за да се постигне ефективност и ефикасност. Ще се определят конкретни 

индикатори за въздействие и индикатори за резулат/продукт, които ще служат за 

контрол и оценка. 

 

2. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1274/27.12.2018 год. 

получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  



1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Участникът предлага 

организация на работата на ключовия екип и разпределение на отговорностите между 

експертите в екипа за нуждите на изпълнението. Посочил функциите за 

изпълнение на задачите на всеки  от отделните специалисти по 

специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните 

дейности. Приложена е организационна структура, показваща екипа от експерти, 

които ще вземат участие в поръчката. Разпределени  са отговорностите между 

тях.  
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В представеното 

приложение № 2 - линеен график за изпълнение на дейностите участникът е 

представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в 

които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които 

ще са ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол и са посочени лица, ангажирани с изпълнението на мерките и 

техните задължения. Посочени са очакваните резултати върху качеството на 

изпълнение на дейностите от прилагането на мерките за контрол.  

 

3. Участникът ДЗЗД „Консултанти 28“, с оферта вх. № 92-Ф-

1277/27.12.2018год. получава следните точки: 

- Подпоказател К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката 

участникът получава – 50 точки 

 

Мотиви: 

Съдържателният анализ на комисията показва, че Участникът е представил 

организация на изпълнението на поръчката, която  осигурява качественото изпълнение 

на предмета на поръчката и са налични три от обстоятелствата, които надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а 

именно:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати) - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В работната програма 

са описани отговорните за изпълнението на всяка дейност лица, ресурсите за 

изпълнението им, документи, които ще бъдат създадени и резултата от съответната 

дейност. Посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  



2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и - 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. В работната програма 

в табличен вид е представил график за изпълнение на дейностите. Представил е 

описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и експертите които ще са 

ангажирани с изпълнението на задачата. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката- 

Комисията намира, че въпросното обстоятелство е налично. Предложени са мерки 

за вътрешен контрол за всяка една от дейностите и са посочени лица, ангажирани с 

изпълнението на мерките и техните задължения. Посочени са мероприятия, свързани с 

контрола на изготвените документи по време на изпълнение на поръчката, както и 

аспектите на мониторинга за изпълнение на главните видове СМР. 

 

V. Комисията извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на 

участниците  с изискванията на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и дали е 

налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

 Предложенията на участниците са в рамките на прогнозните  стойности на 

обособените позиции, представени са съгласно образеца и указанията, в тях не се 

съдържат грешки. 

 

VI. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена съгласно 

одобрената Методика за оценка на офертите по формулата, по която се изчислява по 

подпоказател К1 - Предложена цена: 

К1 = (Цена мин. / Цена участ) * 50  

 

По обособена позиция № 1 

1. Участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД получава по подпоказателя 

К1 = 11 300.00  / 12 690.00 * 50 = 44,52 точки; 

2. Участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД получава по подпоказателя 

К1 = 11 300.00  / 12 950.00 * 50 = 43,63 точки; 

3. Участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“ получава по подпоказателя 

К1 = 11 300.00  / 11 300.00 * 50 = 50 точки; 

 

По обособена позиция № 2 

1. Участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД получава по подпоказателя 

К1 = 13 900.00  / 14 570.00 * 50 = 47,70 точки; 

2. Участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД получава по подпоказателя 

К1 = 13 900.00  / 14 950.00 * 50 = 46,49 точки; 

3. Участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“ получава по подпоказателя 

К1 = 13 900.00  / 13 900.00 * 50 = 50 точки; 
 

По обособена позиция № 3 

1. Участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД получава по подпоказателя 

К1 = 2 700.00  / 2 790.00 * 50 = 48,39 точки; 

2. Участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД получава по подпоказателя 

К1 = 2 700.00  / 2 850.00 * 50 = 47,37 точки; 

3. Участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“ получава по подпоказателя 

К1 = 2 700.00  / 2 700.00 * 50 = 50 точки; 



 

VII. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която 

се изчислява „Комплексната оценка” за участника е: КО = К1 + К2 = .... бр.точки. 

По обособена позиция № 1 

1. КО на участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД = 44,52 + 50 = 94,52  

точки; 

2. КО на участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД = 43,63 + 50  = 93,63  точки; 

3. КО на участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“ = 50 + 50  = 100 точки; 

 

По обособена позиция № 2 

1. КО на участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД = 47,70 + 50 = 97,70  

точки; 

2. КО на участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД = 46,49 + 50  = 96,49  точки; 

3. КО на участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“ = 50 + 50  = 100 точки; 

 

По обособена позиция № 3 

1. КО на участник № 1 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД = 48,39 + 50 = 98,39  

точки; 

2. КО на участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД = 47,37 + 50  = 97,37  точки; 

3. КО на участник № 3 ДЗЗД „Консултанти 28“ = 50 + 50  = 100 точки; 

 

Комисията извърши класиране: 

По обособена позиция № 1 

1-во място - участник ДЗЗД „Консултанти 28“, с комплексна оценка - 100 точки; 

2-ро място – участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с комплексна оценка - 

94,52 точки; 

3-то място – участник „Стройнорм“ ЕООД, с комплексна оценка - 93,63 точки; 

 

По обособена позиция № 2 

1-во място - участник ДЗЗД „Консултанти 28“, с комплексна оценка - 100 

точки; 

2-ро място – участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с комплексна оценка - 

97,70 точки; 

3-то място – участник „Стройнорм“ ЕООД, с комплексна оценка - 96,49 точки; 

 

По обособена позиция № 3 

1-во място - участник ДЗЗД „Консултанти 28“, с комплексна оценка - 100 

точки; 

2-ро място – участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с комплексна оценка - 

98,39 точки; 

3-то място – участник „Стройнорм“ ЕООД, с комплексна оценка - 97,37 точки; 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен 

надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на 

водопроводна система в община Айтос“, разделена на три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на 

обект „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос”; Обособена позиция 2: 

Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект 

„Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“; Обособена позиция 3: 



Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Външно 

водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос”,  по трите обособени позиции с  

класирания на 1- во място участник. Този протокол е съставен на 23.01.2019 год.  

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП протоколът да се изпрати на участниците и 

да се публикува в профила на купувача.  

 

 

 

Председател: ……/П/………. 

                        Невин Скендер 

 

Членове: 

1. ……/П/……….     2. ……/П/………. 

  Арх. Георги Цикалов     Инж. Ралица Тодорова  

                          

                        


