
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…… /П/………. 

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос 

  

ПРОТОКОЛ №2 

    

  На 18.06.2019 год. от 9:00 часа в заседателна зала на община Айтос, се проведе 
заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-08-275/ 03.05.2019год. на Кмета 
на община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на офертите  в обществена  

поръчка провеждана при условията на чл. 187 по реда на глава 26 чрез „Събиране на 
оферти с обява”, обявена с обява изх. №  ОП–19–26/22.04.2019год., публикувана в РОП 

под ID 9087696  с  предмет: „Осъществяване на ремонт на сгради общинска 

собственост на територията на Община Айтос през 2019 год.” по обособени 

позиции, както следва:  Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на 

сгради на общинската администрация”; Обособена позиция № 2: „Осъществяване 

на ремонт на сгради на Дирекция „ОЦСЗУ” при Община Айтос”; Обособена 

позиция № 3: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при 

Община Айтос” в състав:  

Председател: Мариана Димова – Зам.– кмет на Община Айтос 

Членове:   1. Невин Скендер – юрист, външен експерт; 

        2. Мюмюн Мюмюн  – старши експерт в дирекция „ТСУРР“. 

 

Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците. 

 

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил 

Протокол № 1 от дейността на комисията до всички участници в процедурата по 

електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните.  

В Протокол № 1, комисията е дала възможност, на основание чл. 97, ал.5 от 
ППЗОП, в срок до 3 (три) работни дни, считано от получаването на протокола, 

участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

 

В посочения срок в деловодството на Община Айтос са постъпили 

допълнителни документи от участниците, както следва: 

 

  № 

по 

ред 

Уча
стни
к  № 

Наименование на 

участника 

вх. №, дата, час Обос. поз. 
(ОП) 

1. 2. „Бибо 69“ ЕООД 92-Ф-718/12.06.2019г.,10:41часа ОП-1, ОП-2 

ОП-3 

2. 3. „Бургстрой“ ЕООД 92-Ф-719/12.06.2019г.,10:41часа ОП-1, ОП-2 

ОП-3 

3. 1. „Данаила Билд“ ЕООД 92-Ф-733/14.06.2019г.,12:40часа ОП-1, ОП-2 



ОП-3 

 

      I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.97, ал.5 от 

ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 

 

1. Участник № 1  „Данаила Билд“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-

530/02.05.2019год. за ОП-1, ОП-2 и ОП-3 е представил следните допълнителни 

документи: 

-Придружително писмо;  

-Декларация за доказване на съответствието  с критериите за подбор  по чл.192, 

ал.3 от ЗОП -1бр. за всички обособена позиция.  

 

         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 реши 

следното: Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Данаила Билд“ 

ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-530/02.05.2019год.  за ОП-1, ОП-2 и ОП-3.   

 

2. Участник № 2  „Бибо 69“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-

524/02.05.2019год. за ОП-1, ОП-2  и ОП-3 е представил следните допълнителни 

документи: 

 

 - Декларация за доказване на съответствието  с критериите за подбор  по чл.192, 

ал.3 от ЗОП -3бр. - по една за всяка обособена позиция.  

 - Копие на Удостоверение №    I - TV 018549,  за ПЪРВА ГРУПА,  строежи от 
трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 

 - Копие на Застрахователна полица № 199301317000824158, издадена от ЗАД 

„Армеец“ АД 

      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 реши 

следното: Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Бибо 69“ 

ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-524/02.05.2019год. за ОП-1, ОП-2 и ОП-3.   

 

3. Участник № 3 „Бургстрой“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

514/02.05.2019год. за ОП-1, ОП-2  и ОП-3 е представил следните допълнителни 

документи: 

- Декларация за доказване на съответствието  с критериите за подбор  по чл.192, 

ал.3 от ЗОП -3бр. - по една за всяка обособена позиция;  

- Копие на удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и 

здраве №342/03.05.2018г., в полза на експерт по БЗС Димитър Йорданов Василев. 

 

        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 реши 



следното: Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Бургстрой“ 

ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-514/02.05.2019год. за ОП-1, ОП-2 и ОП-3. 

 

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

подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните 
участници: 

 

№ по 

ред 

 

Участ

ник  

№  

Наименование на участника  вх. №, дата 

Обособена позиция № 1 

1. 1. „Данаила Билд“ ЕООД 92-Ф-530/02.05.2019год. 

2. 2. „Бибо 69“ ЕООД 92-Ф-524/02.05.2019год. 

3. 3. „Бургстрой“ ООД 92-Ф-514/02.05.2019год. 

Обособена позиция № 2 

1. 1. „Данаила Билд“ ЕООД 92-Ф-530/02.05.2019год. 

2. 2. „Бибо 69“ ЕООД 92-Ф-524/02.05.2019год. 

3. 3. „Бургстрой“ ООД 92-Ф-514/02.05.2019год. 

Обособена позиция № 3 

1. 1. „Данаила Билд“ ЕООД 92-Ф-530/02.05.2019год. 

2. 2. „Бибо 69“ ЕООД 92-Ф-524/02.05.2019год. 

3. 3. „Бургстрой“ ООД 92-Ф-514/02.05.2019год. 

 

Комисията прегледа Техническите предложения по обособени позиции на 

допуснатите участници и констатира:  

 

По обособена позиция № 1 

1. Участник № 1 „Данаила Билд“ ЕООД с оферта  вх. № 92-Ф-

530/02.05.2019год. е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години , като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 5/пет/ календарни дни, считано от датата 

на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

както следва: 

Участникът е започнал, описанието на Техническото си предложение с 
организационна рамка, последващо от описание на етапите на строителство, като 



първия от тях е подготвителен, който включва, дейности за започване на строителство 

и мобилизация; Вторият етап е изпълнение на СМР: Третият етап е предаване на 

Възложителя. В т.1 е отбелязъл организация на строителството, човешки ресурси и 

материали, в т.1.1 е описал организация на строителството и строителната площадка, 

като е започнал със общите условия и е продължил със: Ключови проблеми и периоди 

за одобрение; Избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; 

Целсъобразно използване на ресурсите; Човешки ресурси и видовете комуникационни 

канали; Взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката и съответния план за 
управление на взаимодействията; Гаранционни условия (със срок от 5г.), представил е 

и схема за структурата на човешките си ресурси; Състав на бригадите от работници; 

Представил е и списък на необходимата механизация, необходима за изпъленние на 
поръчката. На следващ етап участникът е представил последователността си на 
изпълнение на СМР и взаимообвързаността си като е описал трите етапа на 
изпълнение. Продължил е с описание на организацията на контрола върху качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд. В т.1 е представил система за контрол на качество, както и материалите, 

доставчиците на материалите и техническите параметри. Представил е и екип от 
експерти необходими за изпълнение на СМР, като е описал техните функции и задачи. 

На следващо място са отразени мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, както и технологичната последователност, която ще спазва участика. 

На следващо място е представил мерки и изсиквания за безопасна работа при 

подготовката и поддържането на територията на строителната площадка, също и 

мерките за пожарна безопасност на обектите. Последващо описание е плана за 

управление на строителните отпадъци, като са представени мерките за опазване на 
околната среда. 

 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Данаила Билд“ ЕООД с оферта  вх. № 92-

Ф-530/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

2. Участник № 2 „Бибо 69“ ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-524/02.05.2019год. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 



Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години, като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 5/пет/ календарни дни, считано от датата 

на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение  на участника, 

както следва: 

Участникът е започнал описанието с Мерки за постигане на качвство, като в т.1 

е представил предложение за ефикасни контролни дейности при доставка на 

строителните материали и оборудване, като на първо място е представил – 

използването на качествени и проверени в практиката строително оборудване и 

съоражения, като е описал характеристиките на техниката, която ще използва. В т.2 е 

описал – използване на качествени и проверени в практиката строителни материали, 

като е представил техните технически, естетически и функционални характеристики. 

Във втора точка участникът е представил мерки за изпълнение на качеството при 

изпълнение на СМР, като ги е разделил на: Мерки за контрол на качеството на 

извършваните СМР; Мерки за осигуряване на качествена  работа на  подизпълнители; 

План по качество; Наблюдение и контрол; Контрол на закупен продукт. На следващо 

място в т.3 е представил действия на участниците за изпълнение на ключовите моменти 

в четири под – точки: - Начало на строителството; - Приемане на извършен етап на 
СМР и подписване на актове и протоколи; - Организиране и провеждане на качествен 

авторски надзор; - Взаимодействие с контролни строителни органи. В следващия 

раздел участникът е представил Мерки за опазване на околната среда, като в т.1 е 
представил тяхната организация. В т.2 в табличен вид е представил регистър на 

аспектите на околната среда със следните колони: аспект на околната среда;  

въздействие върху околната среда; честота на възникване; нормативни изисквания, 

други изисквания; оценка на аспекта; значимост. В т. 3 е приложил програма за 

управление на аспектите на околната среда във осем програми. В т.4 е представил 

възможни замърсители. В т.5 е представил конкретни мерки за опазване на околната 
среда. Трети раздел от предложението на участника е Организационна рамка, като в т.1 

е описал разпределение на ресурси – работна ръка, машини, оборудване и материали, 

обезпечаващи изпълнението на поръчката, като към нея в подточки са описани: 

Преглед на моментните възможности като човешки и материален ресурс; Оценка на 

моментните възможности като човешки ресурс; Мобилизация на  човешки ресурс. 

Следващо описание е разпределението на човешкия ресурс. В под – точка 3, участникът 
е описал – преглед, оценка и мобилизация на оборудване и механизация, последваща от 

разпределение на материален ресурс и преглед, оценка и мобилизация на финансовия 

ресурс. На следващ етап от описанието участникът е представил – Организационна 
структура на екипа, разпределение на отговорности, система за организация и 

координация на лицата от екипа, като е представил йерархична структура на обекта в 

схематичен вид; разпределението на отговорностите на персонала; система за 

организация и координация на участниците в строителството в табличен вид със 

следните колони (Позиция; Подчиненост; Взаимодействие и др.). В т. 3 е организация и 



управление на строителния обект – която включва – план за органиация на обекта; 

организация на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Бибо 69“ ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

524/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

3. Участник № 3 „Бургстрой“ ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-514/02.05.2019год., е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години, като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 3/три/ календарни дни, считано от датата 
на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Приложение към техническото предложение: 

1. Мерки за постигане на качество 

2. Мерки за опазване на околната среда 

3. Организационна рамка 

 

Кратко описание на Мерките за постигане на качество, както следва: 

  Участникът е описал четири мерки за постигане на качеството.Участникът се е 
обосновал, защо планира да наеме оборудването за изпълнение на строителните 

дейности. Описал е контрола на качеството на извършване на СМР, като е включил: 

мерки преди започване на работата; мерки по време на изпълнение на СМР; инспекция 

на завършен обект.  При изпълнение на всеки вид СМР ще се извършва проверка на 

готовността за извършване на работата; инспекция по време на изпълнение от 
техническия ръководител; одобряване от Ръководителя на строежа. Контрола на 



закупен продукт/входящ контрол, специализирана инспекция/. Техническия 

ръководител ще проверява строителните материали като количество, външен вид и др. 

Когато се установи несъответствие той уведомява строителния надзор. 

Специализираната инспекция се извършва от строителен надзор, общински и държавни 

власти. Посочил е взаимодействието с контролни строителни органи. Описани са 
посоките на Взаимодействие между органите на ДНСК с органите на министерствата и 

други ведомства и взаимодействията с органите и длъжностните лица в Общинските 
администрации.  

 

Кратко описание на Мерките за опазване на околната среда, както следва: 

Екологосъобразен избор на строителни материали- да се избират материали с 

такива качества, които индикират техния екологичен статус. Запазване на растителните 
видове  около строителната площадка. След приключване на строителството 

площадкаат ще се рекултивира. Описани са мерките, които ще се предприемат за 
ограничаване  на вредното въздействие върху почвите. Покрития за защита от 
замърсяване на въздуха. Почистване на строителната площадка от строителни и битови 

отпадъци. При необходимост ще се организира междинно изнасяне на строителни 

отпадъци до общинските депа. Контрол над запрашаване. За предотвратяване на 

замърсяването с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. 

Почистване от твърди отпадъци, които се делят на опасни и неопасни, като особено 

внимание ще се отделя на опасните отпадъци. Почистване от течни отпадъци. При 

получаване на разлив строителния техник е отговорен за незабавното му  изчистване. 

Почистване от друг вид отпадъци. 

  

Кратко описание на Организационна рамка, както следва: 

Организационната рамка включва: преглед на човешкия и материален 

ресурс/обучение на изпълнителския състав, изготвяне на работни инструкции; преглед, 

оценка и мобилизация на оборудване и механизация; организационна структура на 

екипа за изпълнение на поръчката, където  са дадени отговорностите на ръководител 

проект, техническия ръководител, лицето отговорно за качеството, координатор по 

безопасност и здраве, като  всички работници /квалифицирани и общи/ ще бъдат пряко 

подчинени на техническия ръководител; организация и управление на строителния 

обект/ участника е изброил 18 организационни условия за преодоляване на опасностите 

и програма за управление на безопасната работа. 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Бургстрой“ ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

514/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

 



По обособена позиция № 2 

1. Участник № 1 „Данаила Билд“ ЕООД с оферта  вх. № 92-Ф-

530/02.05.2019год. е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години , като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 5/пет/ календарни дни, считано от датата 

на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

както следва: 

Участникът е започнал, описанието на Техническото си предложение с 
организационна рамка, последващо от описание на етапите на строителство, като 

първия от тях е подготвителен, който включва, дейности за започване на строителство 

и мобилизация; Вторият етап е изпълнение на СМР: Третият етап е предаване на 

Възложителя. В т.1 е отбелязъл организация на строителството, човешки ресурси и 

материали, в т.1.1 е описал организация на строителството и строителната площадка, 

като е започнал със общите условия и е продължил със: Ключови проблеми и периоди 

за одобрение; Избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; 

Целсъобразно използване на ресурсите; Човешки ресурси и видовете комуникационни 

канали; Взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката и съответния план за 
управление на взаимодействията; Гаранционни условия (със срок от 5г.), представил е 

и схема за структурата на човешките си ресурси; Състав на бригадите от работници; 

Представил е и списък на необходимата механизация, необходима за изпъленние на 
поръчката. На следващ етап участникът е представил последователността си на 
изпълнение на СМР и взаимообвързаността си като е описал трите етапа на 
изпълнение. Продължил е с описание на организацията на контрола върху качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд. В т.1 е представил система за контрол на качество, както и материалите, 

доставчиците на материалите и техническите параметри. Представил е и екип от 
експерти необходими за изпълнение на СМР, като е описал техните функции и задачи. 

На следващо място са отразени мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, както и технологичната последователност, която ще спазва участика. 

На следващо място е представил мерки и изсиквания за безопасна работа при 

подготовката и поддържането на територията на строителната площадка, също и 

мерките за пожарна безопасност на обектите. Последващо описание е плана за 

управление на строителните отпадъци, като са представени мерките за опазване на 
околната среда. 

 



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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Данаила Билд“ ЕООД с оферта  вх. № 92-

Ф-530/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

2. Участник № 2 „Бибо 69“ ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-524/02.05.2019год. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години, като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 5/пет/ календарни дни, считано от датата 

на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение  на участника, 

както следва: 

Участникът е започнал описанието с Мерки за постигане на качвство, като в т.1 

е представил предложение за ефикасни контролни дейности при доставка на 

строителните материали и оборудване, като на първо място е представил – 

използването на качествени и проверени в практиката строително оборудване и 

съоражения, като е описал характеристиките на техниката, която ще използва. В т.2 е 

описал – използване на качествени и проверени в практиката строителни материали, 

като е представил техните технически, естетически и функционални характеристики. 

Във втора точка участникът е представил мерки за изпълнение на качеството при 

изпълнение на СМР, като ги е разделил на: Мерки за контрол на качеството на 

извършваните СМР; Мерки за осигуряване на качествена  работа на  подизпълнители; 

План по качество; Наблюдение и контрол; Контрол на закупен продукт. На следващо 

място в т.3 е представил действия на участниците за изпълнение на ключовите моменти 

в четири под – точки: - Начало на строителството; - Приемане на извършен етап на 
СМР и подписване на актове и протоколи; - Организиране и провеждане на качествен 



авторски надзор; - Взаимодействие с контролни строителни органи. В следващия 

раздел участникът е представил Мерки за опазване на околната среда, като в т.1 е 
представил тяхната организация. В т.2 в табличен вид е представил регистър на 

аспектите на околната среда със следните колони: аспект на околната среда;  

въздействие върху околната среда; честота на възникване; нормативни изисквания, 

други изисквания; оценка на аспекта; значимост. В т. 3 е приложил програма за 

управление на аспектите на околната среда във осем програми. В т.4 е представил 

възможни замърсители. В т.5 е представил конкретни мерки за опазване на околната 
среда. Трети раздел от предложението на участника е Организационна рамка, като в т.1 

е описал разпределение на ресурси – работна ръка, машини, оборудване и материали, 

обезпечаващи изпълнението на поръчката, като към нея в подточки са описани: 

Преглед на моментните възможности като човешки и материален ресурс; Оценка на 

моментните възможности като човешки ресурс; Мобилизация на  човешки ресурс. 

Следващо описание е разпределението на човешкия ресурс. В под – точка 3, участникът 
е описал – преглед, оценка и мобилизация на оборудване и механизация, последваща от 

разпределение на материален ресурс и преглед, оценка и мобилизация на финансовия 

ресурс. На следващ етап от описанието участникът е представил – Организационна 
структура на екипа, разпределение на отговорности, система за организация и 

координация на лицата от екипа, като е представил йерархична структура на обекта в 

схематичен вид; разпределението на отговорностите на персонала; система за 

организация и координация на участниците в строителството в табличен вид със 

следните колони (Позиция; Подчиненост; Взаимодействие и др.). В т. 3 е организация и 

управление на строителния обект – която включва – план за органиация на обекта; 

организация на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Бибо 69“ ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

524/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

3. Участник № 3 „Бургстрой“ ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-514/02.05.2019год., е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 



писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години, като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 3/три/ календарни дни, считано от датата 
на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Приложение към техническото предложение: 

1. Мерки за постигане на качество 

2. Мерки за опазване на околната среда 

3. Организационна рамка 

 

Кратко описание на Мерките за постигане на качество, както следва: 

  Участникът е описал четири мерки за постигане на качеството.Участникът се е 
обосновал, защо планира да наеме оборудването за изпълнение на строителните 

дейности. Описал е контрола на качеството на извършване на СМР, като е включил: 

мерки преди започване на работата; мерки по време на изпълнение на СМР; инспекция 

на завършен обект.  При изпълнение на всеки вид СМР ще се извършва проверка на 

готовността за извършване на работата; инспекция по време на изпълнение от 
техническия ръководител; одобряване от Ръководителя на строежа. Контрола на 

закупен продукт/входящ контрол, специализирана инспекция/. Техническия 

ръководител ще проверява строителните материали като количество, външен вид и др. 

Когато се установи несъответствие той уведомява строителния надзор. 

Специализираната инспекция се извършва от строителен надзор, общински и държавни 

власти. Посочил е взаимодействието с контролни строителни органи. Описани са 
посоките на Взаимодействие между органите на ДНСК с органите на министерствата и 

други ведомства и взаимодействията с органите и длъжностните лица в Общинските 
администрации.  

 

Кратко описание на Мерките за опазване на околната среда, както следва: 

Екологосъобразен избор на строителни материали- да се избират материали с 

такива качества, които индикират техния екологичен статус. Запазване на растителните 
видове  около строителната площадка. След приключване на строителството 

площадкаат ще се рекултивира. Описани са мерките, които ще се предприемат за 
ограничаване  на вредното въздействие върху почвите. Покрития за защита от 
замърсяване на въздуха. Почистване на строителната площадка от строителни и битови 

отпадъци. При необходимост ще се организира междинно изнасяне на строителни 

отпадъци до общинските депа. Контрол над запрашаване. За предотвратяване на 

замърсяването с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. 

Почистване от твърди отпадъци, които се делят на опасни и неопасни, като особено 

внимание ще се отделя на опасните отпадъци. Почистване от течни отпадъци. При 

получаване на разлив строителния техник е отговорен за незабавното му  изчистване. 

Почистване от друг вид отпадъци. 

  

Кратко описание на Организационна рамка, както следва: 

Организационната рамка включва: преглед на човешкия и материален 

ресурс/обучение на изпълнителския състав, изготвяне на работни инструкции; преглед, 

оценка и мобилизация на оборудване и механизация; организационна структура на 



екипа за изпълнение на поръчката, където  са дадени отговорностите на ръководител 

проект, техническия ръководител, лицето отговорно за качеството, координатор по 

безопасност и здраве, като  всички работници /квалифицирани и общи/ ще бъдат пряко 

подчинени на техническия ръководител; организация и управление на строителния 

обект/ участника е изброил 18 организационни условия за преодоляване на опасностите 

и програма за управление на безопасната работа. 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Бургстрой“ ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

514/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

За обособена позиция № 3 

1. Участник № 1 „Данаила Билд“ ЕООД с оферта  вх. № 92-Ф-

530/02.05.2019год. е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години , като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 5/пет/ календарни дни, считано от датата 

на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

както следва: 

Участникът е започнал, описанието на Техническото си предложение с 
организационна рамка, последващо от описание на етапите на строителство, като 

първия от тях е подготвителен, който включва, дейности за започване на строителство 

и мобилизация; Вторият етап е изпълнение на СМР: Третият етап е предаване на 

Възложителя. В т.1 е отбелязъл организация на строителството, човешки ресурси и 

материали, в т.1.1 е описал организация на строителството и строителната площадка, 

като е започнал със общите условия и е продължил със: Ключови проблеми и периоди 



за одобрение; Избор на целесъобразен ред за разгръщане на строителството; 

Целсъобразно използване на ресурсите; Човешки ресурси и видовете комуникационни 

канали; Взаимодействащи страни при изпълнението на поръчката и съответния план за 
управление на взаимодействията; Гаранционни условия (със срок от 5г.), представил е 

и схема за структурата на човешките си ресурси; Състав на бригадите от работници; 

Представил е и списък на необходимата механизация, необходима за изпъленние на 
поръчката. На следващ етап участникът е представил последователността си на 
изпълнение на СМР и взаимообвързаността си като е описал трите етапа на 
изпълнение. Продължил е с описание на организацията на контрола върху качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд. В т.1 е представил система за контрол на качество, както и материалите, 

доставчиците на материалите и техническите параметри. Представил е и екип от 
експерти необходими за изпълнение на СМР, като е описал техните функции и задачи. 

На следващо място са отразени мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, както и технологичната последователност, която ще спазва участика. 

На следващо място е представил мерки и изсиквания за безопасна работа при 

подготовката и поддържането на територията на строителната площадка, също и 

мерките за пожарна безопасност на обектите. Последващо описание е плана за 

управление на строителните отпадъци, като са представени мерките за опазване на 
околната среда. 

 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Данаила Билд“ ЕООД с оферта  вх. № 92-

Ф-530/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

2. Участник № 2 „Бибо 69“ ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-524/02.05.2019год. е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години, като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 



минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 5/пет/ календарни дни, считано от датата 

на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Кратко описание на техническото предложение за изпълнение  на участника, 

както следва: 

Участникът е започнал описанието с Мерки за постигане на качвство, като в т.1 

е представил предложение за ефикасни контролни дейности при доставка на 

строителните материали и оборудване, като на първо място е представил – 

използването на качествени и проверени в практиката строително оборудване и 

съоражения, като е описал характеристиките на техниката, която ще използва. В т.2 е 

описал – използване на качествени и проверени в практиката строителни материали, 

като е представил техните технически, естетически и функционални характеристики. 

Във втора точка участникът е представил мерки за изпълнение на качеството при 

изпълнение на СМР, като ги е разделил на: Мерки за контрол на качеството на 

извършваните СМР; Мерки за осигуряване на качествена  работа на  подизпълнители; 

План по качество; Наблюдение и контрол; Контрол на закупен продукт. На следващо 

място в т.3 е представил действия на участниците за изпълнение на ключовите моменти 

в четири под – точки: - Начало на строителството; - Приемане на извършен етап на 
СМР и подписване на актове и протоколи; - Организиране и провеждане на качествен 

авторски надзор; - Взаимодействие с контролни строителни органи. В следващия 

раздел участникът е представил Мерки за опазване на околната среда, като в т.1 е 
представил тяхната организация. В т.2 в табличен вид е представил регистър на 

аспектите на околната среда със следните колони: аспект на околната среда;  

въздействие върху околната среда; честота на възникване; нормативни изисквания, 

други изисквания; оценка на аспекта; значимост. В т. 3 е приложил програма за 

управление на аспектите на околната среда във осем програми. В т.4 е представил 

възможни замърсители. В т.5 е представил конкретни мерки за опазване на околната 
среда. Трети раздел от предложението на участника е Организационна рамка, като в т.1 

е описал разпределение на ресурси – работна ръка, машини, оборудване и материали, 

обезпечаващи изпълнението на поръчката, като към нея в подточки са описани: 

Преглед на моментните възможности като човешки и материален ресурс; Оценка на 

моментните възможности като човешки ресурс; Мобилизация на  човешки ресурс. 

Следващо описание е разпределението на човешкия ресурс. В под – точка 3, участникът 
е описал – преглед, оценка и мобилизация на оборудване и механизация, последваща от 

разпределение на материален ресурс и преглед, оценка и мобилизация на финансовия 

ресурс. На следващ етап от описанието участникът е представил – Организационна 
структура на екипа, разпределение на отговорности, система за организация и 

координация на лицата от екипа, като е представил йерархична структура на обекта в 

схематичен вид; разпределението на отговорностите на персонала; система за 

организация и координация на участниците в строителството в табличен вид със 

следните колони (Позиция; Подчиненост; Взаимодействие и др.). В т. 3 е организация и 

управление на строителния обект – която включва – план за органиация на обекта; 

организация на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Бибо 69“ ЕООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

524/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

3. Участник № 3 „Бургстрой“ ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-514/02.05.2019год., е 

представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца 

от Документацията за участие. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, 

като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото си 

предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект 
на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата 
от 6 месеца, считано от датата за получаване на офертите. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява строително-ремонтните работи по 

обекта  предмет на обществената поръчка, след възлагане от страна на Възложителя  с 
писмен документ (възлагателно писмо). Предлага гаранционен срок 5/пет/години, като 

предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 Участникът гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 3/три/ календарни дни, считано от датата 
на получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

Приложение към техническото предложение: 

1. Мерки за постигане на качество 

2. Мерки за опазване на околната среда 

3. Организационна рамка 

 

Кратко описание на Мерките за постигане на качество, както следва: 

  Участникът е описал четири мерки за постигане на качеството.Участникът се е 
обосновал, защо планира да наеме оборудването за изпълнение на строителните 

дейности. Описал е контрола на качеството на извършване на СМР, като е включил: 

мерки преди започване на работата; мерки по време на изпълнение на СМР; инспекция 

на завършен обект.  При изпълнение на всеки вид СМР ще се извършва проверка на 

готовността за извършване на работата; инспекция по време на изпълнение от 
техническия ръководител; одобряване от Ръководителя на строежа. Контрола на 

закупен продукт/входящ контрол, специализирана инспекция/. Техническия 

ръководител ще проверява строителните материали като количество, външен вид и др. 

Когато се установи несъответствие той уведомява строителния надзор. 

Специализираната инспекция се извършва от строителен надзор, общински и държавни 



власти. Посочил е взаимодействието с контролни строителни органи. Описани са 
посоките на Взаимодействие между органите на ДНСК с органите на министерствата и 

други ведомства и взаимодействията с органите и длъжностните лица в Общинските 
администрации.  

 

Кратко описание на Мерките за опазване на околната среда, както следва: 

Екологосъобразен избор на строителни материали- да се избират материали с 

такива качества, които индикират техния екологичен статус. Запазване на растителните 
видове  около строителната площадка. След приключване на строителството 

площадкаат ще се рекултивира. Описани са мерките, които ще се предприемат за 
ограничаване  на вредното въздействие върху почвите. Покрития за защита от 
замърсяване на въздуха. Почистване на строителната площадка от строителни и битови 

отпадъци. При необходимост ще се организира междинно изнасяне на строителни 

отпадъци до общинските депа. Контрол над запрашаване. За предотвратяване на 

замърсяването с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. 

Почистване от твърди отпадъци, които се делят на опасни и неопасни, като особено 

внимание ще се отделя на опасните отпадъци. Почистване от течни отпадъци. При 

получаване на разлив строителния техник е отговорен за незабавното му  изчистване. 

Почистване от друг вид отпадъци. 

  

Кратко описание на Организационна рамка, както следва: 

Организационната рамка включва: преглед на човешкия и материален 

ресурс/обучение на изпълнителския състав, изготвяне на работни инструкции; преглед, 

оценка и мобилизация на оборудване и механизация; организационна структура на 

екипа за изпълнение на поръчката, където  са дадени отговорностите на ръководител 

проект, техническия ръководител, лицето отговорно за качеството, координатор по 

безопасност и здраве, като  всички работници /квалифицирани и общи/ ще бъдат пряко 

подчинени на техническия ръководител; организация и управление на строителния 

обект/ участника е изброил 18 организационни условия за преодоляване на опасностите 

и програма за управление на безопасната работа. 

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.  

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и 

гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От 
него посредством представената програма, комисията добива достатъчно ясна и 

подробна представа  за намеренията на участника, свързани с изпълнението на 
поръчката.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Бургстрой“ ООД, с оферта  вх. № 92-Ф-

514/02.05.2019год., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

Комисията извърши преглед на ценовите предложения за съответствие с 

изискванията на Възложителя и дали е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. По 

отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи, че 

предложенията на участниците са в рамките на прогнозната стойност, представени са 

съгласно образеца и указанията в него, не съдържат грешки. 



 

 

III. Писмени обосновки. 

Комисията извърши проверка за наличието на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

от която се установи, че Ценовите предложения на участника „Данаила Билд“ ЕООД, 

по ОП-1, ОП-2 и ОП-3 са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

Предвид изложеното бе взето решение на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 

участника да бъде изискана подробна писмена обосновка относно начина на образуване 

на ценовите предложения, като срока за представянето им следва да бъде 5-дневен срок 

от получаване на искането от участника. 

В 13:00 часа беше закрито заседанието на комисията. 

 

Разглеждане на представената обосновка от Комисията: 

На 25.06.2019г. в 09.00 часа комисията, в редовен състав, се събра на закрито 

заседание, като задачата ѝ беше преглед на представената писмена обосновка: 

1. „Данаила Билд“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-778/24.06.2019г. 
В определения от комисията срок е получена обосновка от участника „Данаила 

Билд“ ЕООД, с вх. № 92-Ф-778/24.06.2019г. Участникът е представил обосновка за ОП 

- 1, ОП – 2 и ОП - 3, относно  Предлаганата цена, като се позовава на следните 

аргументи, които ще бъдат описани накратко в настоящия Протокол: 

При представянето на офертата си съгласно изискванията на Възложителя 

участникът е посочил, че е  представил и пълен набор анализни цени - за всяка една от 

единичните цени в ценовото предложение — от които е видно как точно е калкулирал 

всяка единична цена. При ценообразуването на единичните участникът е посочил, че е 

използвал следните показатели: 

1. Часова ставка — 3,60 лв./ч.ч; В случая посочената часова ставка е 

еквивалентна на средната часова ставка, с която работи фирмата и по която се 

извършва заплащането на работниците. Основна стратегия при определянето на 

крайното месечно заплащане е количеството на изпълнената работа от един работник, а 

не основното месечно възнаграждение, с което той е назначен. По този начин 

участникът стимулира повишаването на производителността на труда от един 

работник, което от една страна води пропорционално до високи месечни заплати на 
работниците, ангажирани от фирмата, а от друга изпълнява ролята на финансов филтър 

по отношение на слабо квалифицираните и непродуктивните. Изхождайки от 
законовата презумпция за спазване изискването за минимална цена на труда, с 

посочената часова ставка участникът е посочил, че е над цифровата стойност на 
минималната работна заплата в отрасъл „Строителство” за 2019 год., която според 

експертите е 3,30 лв./ч.ч.  

2. Допълнителни разходи за труд – 90 %. Участникът е посочил, че не поддържат 
тежък административен апарат. В случая ръководно-управленския персонал на 

участника се състои от трима души, включително собственика. Това автоматично води 

до силно намаляване на разходите по издръжка на администрацията, които са 

основното перо, покривано от статията ДРТ. Фирмата е със статут Еднолично 

дружество с ограничена отговорност, т.е. няма разходи за издръжка на висшестояща 

организация. Допълнително облекчение по отношение на ДРТ идва от факта, че част от 

изпълнителския персонал на фирмата се състои от работници, наети по граждански 

договор. 

3.  Доставно-складови разходи - 8%; Изхождайки от спецификата на обекта 

участникът е отразил факта, че при неговото реализиране складовите разходи са 



сведени до своето минимално отражение върху крайната себестойност на строителната 
продукция. В случая посочения процент покрива напълно доставните разходи за 
материалите до обекта и минималните разходи за тяхното поетапно и последователно 

складиране. 

4.  Печалба - 8%; Както и при ДРТ, стратегията на участника е да реализира 
печалба от по-бързия оборот на средствата, а не от завишаване крайната цена на 

услугите, предлагани на потребителя. При добра организация на строителните процеси, 

съкращаване сроковете за изпълнението им, гъвкавост при планирането на състава на 

работните звена и съгласуваност ло време и количество на доставките, реалната 

реализирана печалба е възможно дори да надхвърли посочената стойност. 

5.  По отношение на цените на предвидените за влагане материали – участникът 
поддържа делови контакти с производителите на основните материали в строителния 

отрасъл. Всички материали за обекта ще бъдат закупени на фабрично-заводски цени 

директно от производител или оторизиран дистрибутор за региона. В потвърждение на 

гореизложеното декларира, че има сключени дългогодишни договори за партньорство с 

фирмите „СДРУЖЕНИЕ ТОПЛИВО“ (генерален дистрибутор на изключително богата 

гама от строителни материали за всички етапи от строителното производство), 

„ТЕРАЗИД“ ЕООД (водещ български производител на висококачествени бои, мазилки 

и топлоизолационни материали) и „ХИДРОМАТ” ЕООД, на базата на които ползва 

редица финансови преференции, достигащи в някои случаи до 25% търговска отстъпка. 

Материалите в предложението му са заложени по крайна стойност франко 

производител или директен вносител. 

6. Всички цени в предложението са изчислени на база разходни норми на труд, 

материали и механизация, определени в изданията на УСН, ТНС и СЕК. Същите са 

изготвени с програмен продукт „Гауди”. 

 

Разглеждане на представената обосновка по отношение на нейната пълнота 

и обективност, относно обстоятелствата свързани с: 

- икономическите особености на производствения процес на предоставяните 

услуги; 

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугата; 

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

услугата; 

- спазването на задълженията по чл. 115; 

- възможността участникът да получи държавна помощ. 

 

Мотиви:  

След анализ на представената от участника писмена обосновка, комисията реши, 

че НЕ я приема поради следните обстоятелства: 

На първо място следва да бъде отбелязано, че комисията за разглеждане и 

оценка на офертите е спазила процедурата по чл.72, ал. 1 от ЗОП и е изискала подробна 
писмена обосновка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по 

ОП – 1, ОП – 2 и ОП - 3. Комисията не приема обосновката поради обстоятелството, че 

участникът не е представил разбивка относно начина на образуване на предлаганата 

цена.  Не е представена разбивка на цената комисията не може да направи проверка на 
заявената от участника информация. 

В представената обосновка участникът е посочил - часова ставка - 3,60 лв./ч.ч; 

Основна стратегия при определянето на крайното месечно заплащане е количеството на 
изпълнената работа от един работник, а не основното месечно възнаграждение, с което 



той е назначен. Във точка 2 участникът е посочил, че допълнително облекчение по 

отношение на ДРТ идва от факта, че част от изпълнителския персонал на фирмата се 

състои от работници, наети по граждански договор. 

Комисията не приема обосновката поради обстоятелството, че участникът 
посочва часовите ставки  на работниците. В тези стойности, които са договорени не са 

включени и осигуровките, които са за сметка на работодател и са дължими извън 

оферираната цена от участника. В предложената цена участникът не е калкулирал 

дължимите осигуровки за сметка на работодател и комисията не може да направи 

проверка на заявената от участника информация.  

Комисията счита, че с оглед признатото ѝ от ЗОП право да преценява по 

целесъобразност и в рамките на тази целесъобразност не приема доводите и 

аргументите, представени от участника като обективно обуславящи ценовата му оферта 

по Предлагана цена в нейната цялост.  

Комисията на основание чл. 72, ал. 3, изречение трето от ЗОП не приема 

предложената от участника цена, тъй като с представената обосновка участникът не е 
обосновал предложената цена или разходите в нея. 

Предвид гореизложеното Комисията предлага офертата на „Данаила Билд“ 

ЕООД, с вх. № 92-Ф-530/02.05.2019год. по ОП – 1, ОП – 2 и ОП - 3, на основание 

чл.107, т. 3, предложение второ от ЗОП, да бъде отстранена от участие поради 

изложените по-горе мотиви. 

 

IV. Комисията пристъпи към преглед на ценовите предложения на допуснатите 

участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика. Настоящата обществена 

поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за 

възлагане е „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал.2, т. 1 от ЗОП. 

 

Комисията извърши класиране: 

Обособена позиция № 1 

1-во място - участник „Бибо 69“ ЕООД,  с предложена цена  - 2 556,50  лв. без 

ДДС. 

2-ро място - участник „Бургстрой“ ООД,  с предложена цена  - 2 716,61 лв. без 

ДДС. 

 

Обособена позиция № 2 

1-во място - участник „Бибо 69“ ЕООД,  с предложена цена  - 2 556,50  лв. без 

ДДС. 

2-ро място - участник „Бургстрой“ ООД,  с предложена цена  - 2 716,61 лв. без 

ДДС. 

 

Обособена позиция № 3 

1-во място - участник „Бибо 69“ ЕООД,  с предложена цена  - 2 556,50  лв. без 

ДДС. 

2-ро място - участник „Бургстрой“ ООД,  с предложена цена  - 2 716,61 лв. без 

ДДС. 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на ремонт на сгради 

общинска собственост на територията на Община Айтос през 2019 год.” по обособени 

позиции, както следва:  Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради 

на общинската администрация”; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт 



на сгради на Дирекция „ОЦСЗУ” при Община Айтос”; Обособена позиция № 3: 

„Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос”, с 

класираните  на 1- во място участници по обособените позиции. 

Този протокол е съставен на 25.06.2019 год. 

 

Председател: ……/П/………. 

   Мариана Димова                        

 

Членове: 

1. ………/П/…………     2. ………/П/…………. 

     Невин Скендер              Мюмюн Мюмюн    

 

 


