
УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П*/…………. 

 

Васил Едрев 

Кмет на Община Айтос 

  

ПРОТОКОЛ №2 

    

  На 28.08.2019 год. от 9:00 часа в заседателна зала на община Айтос, се проведе 

заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-08-416/29.07.2019 г. 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–19-37/16.07.2019год., публикувана в РОП под  ID 

9090363 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности по 

проект „Спортна площадка №4 в УПИ-1за спортен терен кв. 50 по плана на гр. 

Айтос“ в състав: 

 
 

Председател: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“ 

 

Членове:  1. инж. Калин Бочуков  –външен експерт; 

2. Константин Янков – младши 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 

1. 3. „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД 92-Ф-929/14.08.2019г. 

 

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

ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 

 



1. Участник № 3  „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-

870/26.07.2019 г., е представил следните допълнителни документи: 

- Опис на документите;  

-Декларация  по чл.192, ал.3 от ЗОП; 

- Удостоверение с изх. № 1397/17.10.2017 год. в полза на Георги Иванов Станев 

за завършен курс за обучение за осъществяване контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството; 

- Удостоверение с изх. № 5/14.01.2018 год. в полза на Георги Иванов Станев за 

завършено обучение за  здравословни и безопасни условия на труд по чл. 26, ал.2 от 

ЗЗБУТ; 

- Референция от „Ел-Трон“ ООД; 

- Снимки 

   

         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 „БУЛИМПЕКС 

БГ“ ЕООД, с оферта входящ № 92-Ф-870/26.07.2019 г.   

 

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 

1. 1. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД 92-Ф-862/26.07.2019 г. 

2. 2. „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО“ ООД 

92-Ф-869/26.07.2019 г. 

3. 3. „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД 92-Ф-870/26.07.2019 г. 

 

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и 

констатира:  

 

1. Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД с оферта  вх. № 92-Ф-

862/26.07.2019 г. е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката 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. 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 крайния срок за получаване на офертите.  

1.1. Участникът Декларира, че ще изпълни поръчката за срок от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до 

издаване на Акт образец 15 за обекта.  

1.2. Предлага гаранционен срок 10/десет/години за всички видове 

новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за 

земната основа под тях   5/пет/ години за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи,  като предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 



20, ал. 4, т. 11 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. 

 1.3. Участникът Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в 

предложения гаранционен срок в рамките до 10 /календарни дни/, считано от датата на 

получаване им в писмен вид от Възложителя. 

 

1.4 Приложени са:  

 Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта; 

 Подробен Линеен график. 

 

Кратко описание на Строителната програма 

 Участникът е дал следните етапи при изпълнение на обекта: Етап -  подготовка 

за изпълнение на строително-монтажните работи /Документална подготовка на 

строителната площадка, заверка на заповедната книга, протокол обр.2 А за  откриване  

на  строителната  площадка, Изготвяне  на  оценка  на  риска, Устройване на временна 

строителна база  идр./; Етап - изпълнение на СМР /Етапа на изпълнение на СМР 

приключва с изпълнението на всички СМР, предвидени в одобрения проект и/или 

непредвидените СМР допълнително възложени от Възложителя (и/или надзора)/; Етап 

завършване на строителството и издаване разрешение за ползване; Етап на 

гаранционно поддържане на обекта/. В случай, че възникнат дефекти в срока по 

съответните Гаранционни срокове  Възложителя ще уведоми  Изпълнителя  за това.  

Изпълнителят и Възложителят съставят Констативен протокол за възникналите 

дефекти. В Протокола се определя срок  за отстраняване на дефектите/ 

Последователност и взаимообвързаност на предвидените   дейности, 

продължителност. 

Работите ще се извършват при седемдневна работна  седмица. Графика  за  

изпълнение  на  предвидените СМР  е  разчетен   за  работа на  сменен  режим в  

часовия интервал от  07:00 – 20:00 часа. Предвид  близостта  на  строежа  с  населеното 

място  СМР свързани с шум няма  да  се изпълняват  през  часовете  за  почивка, 

определени  с  наредбата  за  обществения  ред  на  община  Айтос. След приключване 

на строителните и монтажни работи ще се изтегли цялата механизация и невложените 

материалитака  ще се остави площадката чиста от отпадъци. Затваряне  на улици и зони 

за моторни превозни средства и пешеходци не  се  предвижда. В табличен вид 

Участникът е дал видовете работи съответно с тяхната продължителност, разходна 

норма на труд, мярка, количество. Следва описание на видовете СМР, тяхната 

последователност и начин на изпълнение, какви материали ще бъдат вложени/ 

изкопи; насипи (настилки от   трошено каменни  фракции); армировъчни работи; 

бетонови работи; настилка   от ударопоглъщащи плочки; изкуствена трева за футболно 

игрище; монтаж  на  съоръжения/. Участникът декларира, че всички строителни 

материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните 

работи, ще  бъдат  с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 

05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на 

Р.България и/или в съответствие с действащите стандарти с технически изисквания към 

продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; 

Описано е как ще се извършва складирането и охраната на материалите  и 

оборудването. Контрола на  качеството ще се  осъществява чрез входящ контрол, 

контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни 

тестове и изпитвания. На  изпитване по  отношение  на  уплътняване   и  равниност  

подлежи трошенокаменната  настилка,  бетоновата    настилка, а на   качествено   



слепване ударопоглъщащите  плочки  и  тревната   настилка. Ще се обърне особено 

внимание  вертикалното  и  хоризонталното  разположение  на  оградата  на  

площадката,  стабилното    закрепване  на  фитнес  съоръженията, оградата и   вратите    

в  нея, футболните  врати, волейболното  оборудване. С цел гарантиране на качеството 

на изпълнение на СМР. Участникът  е описал основните процедури, инструменти, 

системи и методически указания за ефективно съгласуване и координация на 

дейностите. Участникът е описал в шест точки мерките за контрол на изпълнението с 

цел осигуряване на качество, като за всяка една от тях  е дадено  същност и обхват на 

мярката, описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: описание 

на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, взаимовръзка между 

отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по 

изпълнение на поръчката: Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка 

към изпълнение на договора Следва разпределение  на дейностите и отговорностите 

между специалистите, отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация както между предлаганите от него  специалисти, така и в отношенията с 

Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно 

изпълнение на договора. Дадена е йерархична   схема   за  изпълнение на  поръчката и 

техническия и ръководен състав/Ръководител обекта- управител  на  фирмата; 

Технически ръководител на обекта; Специалист Контрол на качеството; Специалист 

Здравословни и безопасни условия на труд/, като за всеки са описани отговорности и 

разпределението на задачите. Водещ принцип в комуникацията с Възложителя, е 

поддържането на добри взаимоотношения, базирани на добрия тон, воля за 

разбирателство и висок професионализъм с цел предотвратяване възникването на 

конфликти и намирането на работещи решения, чрез които да се постигне успешно 

завършване на възложеното строителство и удовлетворяващ и двете страни резултат. 

Участникът ще създаде гъвкави форми на комуникация и консултации с екипа на 

Възложителя по време на изпълнение на договора, с оглед постигане на заложените 

цели и резултати по поръчката. 

   Дружеството  притежава сертификат по опазване на околната среда ISO 

14001:2015. В сферата на опазване на околната среда Изпълнителят ще следва 

специално разработен план за управление на околната среда, който се основава на девет 

изброени изисквания. Специални мерки ще бъдат взети да се избегне разливане на 

гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни 

отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се 

замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Дадени са двадесет и една 

мерки за  опазване  на  околната   среда, като например строителните отпадъци се 

депонират на съответните определени с разрешителните депа, отнетия  хумус  в 

началото на строителството се съхранява на временни депа, за предотвратяване 

замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и 

транспортните коли, няма да  се допуска работа на празен ход на транспортните и 

строителни машини и др./ Изключително внимание при изграждането на обекта ще се 

отделя за използване само на технически изправна механизация и транспорт. До работа 

ще се допускат само правоспособни и квалифицирани машинисти,  шофьори и 

работници в   здравословно  състояние  позволяващо  изпълнението  на  възложените  

им  задачи. Описана е как ще се осъществява противопожарната охрана на обекта какви 

мерки ще се предприемат при аварийни ситуации. Следват методи и организация на 

текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на материалите, необходими при 

изпълнение на поръчката, както са изброени основни  нормативни изисквания при 

изпълнение на обекта. 

 

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. Представеният линеен график съдържа изискуемите реквизити от 

възложителя.  

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД с оферта  

вх. № 92-Ф-862/26.07.2019 г., комисията допуска участника до разглеждане на ценовото 

предложение. 

 

2. Участник № 2 „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, 

с оферта  вх. № 92-Ф-869/26.07.2019 год. е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката 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. 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 крайния срок за получаване на офертите.  

2.1. Участникът  декларира, че ще изпълни поръчката в срок от 75 (седемдесет и 

пет) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта 

и е до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

2.2. 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. 

2.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 

гаранционен срок в рамките до 2(два) /календарни дни/, считано от датата на 

получаване им в писмен вид от Възложителя. 

2.4. Приложени са:  

 Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта; 

 Подробен Линеен график. 

 

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва: 

В началото на своята строителна програма, участникът, описва, че ако бъде 

избран за изпълнител всички материали, които ще бъдат вложени за изграждането на 

обекта ще отговарят на стандарт не по-нисък от БДС или еквивалент, както и, че 

интегрира системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

Следваща точка от строителната му програма е „Предлаган подход и организация на 

изпълнение“, като в точка едно е описал съществуващото положение и обхват на 

проекта. В точка две е представил, етапите и последователността на строително-

монтажни работи, като ги е разделил на три етапа: Подготвителен, Основен и 

довършителен етап. В т. три е описал видовете СМР, за първи етап е предвидил 

продължителност един ден, като в него се включва подготовка на строителната 

площадка, инструктажа на персонала, маркиране на всички подземни комуникации и 



др. В основния втори етап на първо място е представил СМР по част конструкции, 

които, ще започне със изпълнение на земните работи, след тяхното изпълнение, започва 

работа на основните етапи, всички земни работи ще се изпълняват, като се прилагат 

мерките за безопасни условия на труд. На второ място в основния етап са кофражните 

работи като за тях участника е предвидил  - 6 дена, описал е процеса на кофрирането, и 

стандартите на материалите, които предвижда да вложи. На следващо място са 

армировъчни работи с продължителност – 8 дена, описал е, че армировъчната стомана 

ще се заготвя предварително в арматурен двор в региона, съобразно конструктивните 

проекти, и че ще отговаря на български държавни стандарти. Последваща дейност са 

бетоновите работи с продължителност – 3дни, като е описал, че бетона ще се зввима от 

бетонови възли от региона, и полагането му ще се осъществява със бетон-помпа. 

Следващ етап е монтаж на метална конструкция – продължителност 2 дена, която ще се 

състои от затворени студеноформовани правоъгълни профили: 50/50/3мм и 100/100/5. 

Описал е техниката която, предвижда да използва. На следващо място от строителния 

процес е монтаж на оградна мрежа – продължителност – 2 дена, последващо от монтаж 

спортна тревна настилка и разчертаване – продълнителност 4 дена и монтаж спортно и 

парково оборудване – продължителност 1 ден. Следваща част от СМР-то е 

вертикалната планировка, като за подготвителните работи е предвидил – 2 дена, а за 

изграждане на настилки за благоустройство и вертикално планиране – 

продължителността е 6 дена. На следващо място е СМР по изграждане на площадка с 

комбиниран фитнес уред с продължителност 2 дена, последващо отфинално 

почистване. И трети етап – довършителен с продължителност 1 ден. В трето римско е 

представил, организация на ръководния състав и персонала анганжиран с изпълнението 

на поръчката, като  първа точка е озаглавил „Разпределение по експетри на ниво етап и 

ниво отделна задача“ в която е описал, че Програмата за изпълнение на проекта следва 

методите и подходите за изпълнение на предмета на поръчката. В т.2 е описал мерките 

за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. В т.3 е представил организацията на ключовия 

екип, разпределение на 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 възложените СМР, като е представил организационна схема.В 4-

то Римско е опсал мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на 

възлаганите СМР. В 5-то римско са мерките, гарантиращи безопасността и удобството 

на ползвателите/учащите и местното население при изпълнение на възлаганите СМР, в 

табличен вид е представил мерките, очаквания ефект, отговорните експерти и 

относимата дейност по договора. В 6 – то римско оптимизиране на работния процес, 

водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, последващо от 7-мо римско - 

ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение. На 8-мо място е 

представил, Мероприятията и действията и организацията за опазване на околната 

среда, както и план за управление на дтроителните отпадъци. На последно място е 

описал оценката 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 Не отговаря на предварително обявените условия.  

1. В представения линеен график  липсва/не са посочени всички дейности от 

КСС и не са отбелязани времево в графичната част.  

Комисията счита, че не пълнотите на линейния календарен график 

представляват съществен порок в техническите офертни документи на участника, което 

не може да бъде санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от 



ЗОП.  В конкретния случай, констатираните липси в линейния график не могат да 

бъдат отстранени посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 

техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока 

в самата законова разпоредба.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва 

да се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 

условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” и т. 5 от ЗОП, комисията предлага 

участникът „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, с оферта  

вх. № 92-Ф-869/26.07.2019 год., да бъде отстранен от процедурата. 

 

3. Участник № 3 „Булимпекс БГ“ ЕООД , с оферта  вх. № 92-Ф-870/26.07.2019 

год. е представил следните документи:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката 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. 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 крайния срок за получаване на офертите.  

3.1. Участникът  декларира, че ще изпълни поръчката в срок от 54 (петдесет и 

четири) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта 

и е до издаване на Акт образец 15 за обекта. 

3.2. Предлага гаранционен срок в съответствие с 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. 

3.3. Гарантира, че ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения 

гаранционен срок в рамките до 3 /календарни дни/, считано от датата на получаване им 

в писмен вид от Възложителя. 

3.4. Приложени са:  

 Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта; 

 Подробен Линеен график. 

 

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва: 

Участника е започнал с описанието, на Генерален подход и методология  на 

работа, като е описал - Основните етапи  и  последователността на изпълнение на 

строителните работи, а именно: Първи етап – подготовка на площадката, втори етап - 

извозване на строителни отпадьци и направа на изкопните работи до кота „0,00”, трети 

етап - бетонови работи, четвърти етап - изпълнение настилки и плочници, пети етап: 

довършителни работи. т.Б я е озаглавил – „Организацията на строителната площадка“, 

описал е, че строителните отпадъци, ще се събират всекидневно на определени места, 

Финализиране на строителството - след приключване на строителните дейности на 

обекта Изпълнителят демонтира и отстранява от площадката цялото си оборудване и 

временни съорежения, Осигуряване на безопасни условия на труд, описал е, че ще 

спазват стриктно изискванията на действащите нормативни актове, свързани с 

осигуряването на безопасност на труда и противопожарна охрана. На следващо място в 

строителната си програма е описал отговорностите на  Техническият ръководител на 

обекта относно следните задължения, касаещи БХТПО, в 16 точки, както и на 

Бригадира на бригадата, последващо от общи инструкции по безопасни условия на 



труд. В т. В, участикът е описал организацията си на работа, като е упоменал, че 

строително-монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно 

инструктирани относно качество и безопасност технически лица на фирмата. Описал е 

ръководния екип за реализация на обекта и техните общи отговорности: -

 Ръководител на договора; Технически ръководител  на обекта; Отговорник за 

контрола на качеството; Координатор по безопастност и здраве в строителството, към 

ръководителя на договора ще работи и координатора за работата на транспортните 

средства и строителната механизация, както и други специалисти, съгласно 

спецификата на работния процес. В т.А е описал Работни звена  за изпълнение на 

основните видове дейности – вид , състав, техническа обезпеченост, при изпълнението 

на различните етапи. В т. Б, участникът е представил, мерки за контрол с цел 

осигуряване на качеството, като е включил – общи приложения,  принципни мерки от 

страна на висшето ръководство, мерки от страна на висшето ръководство за 

удовлетворяване на клиента, мерки от страна на висшето ръководство за 

удовлетворяване на служителите. Последващо описание е  отговорности, 

пълномощия и обмен на информация, които включват пет точки, последващо от 

Човешки ресурси в четири точки и Създаване на продукт – строително производство от 

дванадесет точки. В точка Г е представил - Технологична последователност на 

строителните процеси  като е описал, че процесите при изпълнението на СМР по 

обекта, ще се осъществява съгласно приложеия календарен линеен план-график, 

предвидил е, че при реализацията на организацията за изпълнение на обекта се 

предвиждат и необходимия брой технологични прекъсвания. В т. Д, е представил 

възможните външни рискове при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляването 

им в 14 точки. Във трето римско в табличен вид е представил, списък на доставчиците 

на основни материали и оборудване и техните производствени стандарти със следните 

колони -  Материал / Строителен продукт; Производител / доставчик; Стандарт. 

 

Мотиви: 

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

направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, 

че то НЕ отговаря на предварително обявените условия.  

1. Представеният образец на Техническо предложение е изменен от 

участника в частта на гаранционния срок.  

-Участникът е  предложил гаранционен срок в съответствие с 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. 

Съгласно одобрения от възложителя образец участниците следва да оферират 

гаранционен срок в години:….. Направеното изменение на образеца  е в противоречие с 

разпоредбата на чл. 107, т. 5 от ЗОП и се явява самостоятелно основание за 

отстраняване от процедурата. 

2. В представения линеен график  липсва/не е представено разпределението на 

ресурсите и работната сила.  

3. В представения линеен календарен график участникът не е посочил ден/и за 

откриването на строителната площадка и подписването на протокол 2а. 

Съобразно заложените в документацията за участие в обществената поръчка 

условия – (Раздел 2 Указания за подготовка на офертата, т. 2 от съдържание на 

офертата и образеца на Техническо предложение), считано от подписване на Протокол 

образец № 2/2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта. 



4. В представения линеен график не е отбелязал и дните за неблагоприятни 

климатични условия.  

5. Не е посочил като дейност за завършване на строителството подписването на 

констативен акт обр. 15, въпреки указанията на възложителя. 

Участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, 

аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в техническото 

предложение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците 

и до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферирания от участника срок 

за изпълнение.  

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 2, от 

съдържание на офертата от Указанията - Участниците следва да представят подробен 

Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на 

ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с 

технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. 

В линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, 

дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Комисията счита, че не пълнотите на линейния график представляват съществен 

порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде 

санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В 

конкретния случай, констатираните липси в линейния график не могат да бъдат 

отстранени посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 

техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока 

в самата законова разпоредба.  

6. В представената строителна програма участникът не е предложил 

последователност и взаимообвързаност на предвидените от него дейности, 

включително и тяхната продължителност. 

7. В представената строителна програма участникът не е обхванал всички 

дейности необходими за изпълнението предмета на поръчката, както и не е направил 

описание на видовете СМР, и тяхната последователност на изпълнение. 

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя посочени т. 1, от 

съдържание на офертата от Указанията - Указание: В тази част от офертата всеки 

Участник следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ 

се до етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи 

последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности 
включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата 

спецификация и работния проект. Следва да се обхванат всички дейности, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за 

подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация. Следва да се направи 

описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение…. 

Комисията счита, че не пълнотите на строителната програма представляват 

съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да 

бъде санирано, чрез изискване на  разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.  В 

конкретния случай, констатираните липси в строителната програма не могат да бъдат 

отстранени посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на 

техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока 

в самата законова разпоредба.  

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва 

да се придържа точно към обявените от възложителя условия.  



Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените 

условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” и т. 5 от ЗОП, комисията предлага 

участникът „Булимпекс БГ“ ЕООД , с оферта  вх. № 92-Ф-870/26.07.2019 год. да бъде 

отстранен от процедурата. 

 

IV. Комисията пристъпи към оценка на техническото и ценовото предложение 

на допуснатия участник, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне 

на оценките, а именно: 

 

№ по 

ред 

 

Учас

тник  

№  

Наименование на участника  П1- 

Срок 

за 

изпъл

нение 

на 

поръч

ката 

Получ

ен бр. 

точки 

П2 - 

Предлага

на цена  

Получ

ен бр. 

точки 

1. 1. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ 

ЕООД 

30 50 96 442,81 50 

 

VI. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по 

която се изчислява „Комплексната оценка” за участника е: КО = П1 + П2 

КО на участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД = П1 + П2 = 50 + 50  = 100 

точки; 

 

V. Комисията извърши класирането на участниците: 

I-во място – участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, с оферта вх. №  92-Ф-

862/26.07.2019 г., с комплексна оценка – 100 точки; 

 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

СМР дейности по проект „Спортна площадка №4 в УПИ-1за спортен терен кв. 50 

по плана на гр. Айтос“, с класирания  на I-во място участник. 

Този протокол е съставен на 09.09.2019 год. 

 

Председател: …… /П*/ …………. 

   инж. Ралица Тодорова                         

 

Членове: 

1. ……… /П*/ ……………     2. ………… /П*/ …………. 

     инж. Калин Бочуков             Константин Янков  

 

*заличена информация на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за обществените поръчки  

 


