
 
П Р О Т О К О Л № 2 

 

В периода от 03.09.2020 год. до 04.09.2020 год. в община Айтос, в Заседателна зала се 

проведоха заседания  на Комисията назначена със Заповед № РД-08-288 от 12.05.2020 г. на 

Кмета на община Айтос за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите и определяне на  изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез „публично 

състезание“, с предмет: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги 

и тротоари в кв. 5, УПИ I и в кв. 5а, УПИ I - в гр. Айтос“, открита с Решение № ОП-20-5 от 

16.03.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-0001, в 

състав: 

 

Председател: Мюмюн Мюмюн – Началник отдел „ПНООП“   

Членове:  

1. Невин Скендер – юрист, външен експерт 

2. инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция „ТСУРР“. 

 

Редовният член на комисията Невин Скендер, подписа на основание чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след узнаване на 

участниците. 

 

Комисията се събра, за да провери допълнително представените на основание чл. 54, ал. 

9 ППЗОП документи от участниците: 

 

№ по 

ред 

вх. №, дата Участник 

1. 92-Ф-523/27.05.2020 г. „Пътстрой  Бургас“ ЕООД 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от 

ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 

  

1. Участник № 3 „Пътстрой  Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-382/ 24.04.2020 год., е 

представил следните допълнителни документи: 

- еЕЕДОП на участника „Пътстрой  Бургас“ ЕООД – допълнен на електронен носител 

/CD/, електронно подписан; 

- В част IV, Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за да 

отстрани констатацията на комисията участникът е декларирал Застрахователна полица 

№3407200800000015,  на стойност 600000,00 лева, издадена  от ЗАД Булстрад Виена иншурънс 

груп за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, с 

валидност до 23.04.2021г.  

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални изисквания“,  в 

поле: Образователна и професионална квалификация: за предложените експерти  Технически 

ръководител на обект - Халил Мустафа Хасан, Експерт част „Геодезия“ – инж. Кольо 

Михайлов Михов и Експерт ПУСО - инж. Николай Митков Панайотов участникът е отстранил 

несъответствието, като е декларирал заеманите длъжности от експертите. 

- В Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални изисквания“,  в 
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поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид: 

участникът е представил същата информация в тази част и не е представил никакви 

доказателства. 

 Комисията отново направи проверка в публичното пространство на РОП на АОП по 

партида № 00044-2016-0017 на възложителя Агенция Пътна Инфраструктура и установи, че 

декларираната информация съответства. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие 

със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът  „Пътстрой  Бургас“ ЕООД, с оферта 

вх. № 92-Ф-382/ 24.04.2020 год., се допуска до следващ етап, разглеждане на Техническото 

предложение. 

 

 

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

комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците, както следва: 

  

№ по 

ред 

вх. №, дата Участник 

1. 92-Ф-374/ 16.04.2020 год. „Пътно строителство Бургас“ ЕООД  

2. 92-Ф-381/ 22.04.2020 год. „Инфра експерт“ АД 

3. 92-Ф-382/ 24.04.2020 год. „Пътстрой Бургас“ ЕООД 

4. 92-Ф-446/ 11.05.2020 год. „ЕИВ“ ЕООД  

 

 

1. Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-374/ 

16.04.2020 год., е представил следните документи: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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, че: разполага с необходимия човешки 

ресурс, механизация и транспорт за качественото изпълнение на работите по настоящата 

обществена поръчка, гаранционният срок на всички материали, които предвижда да бъдат 

вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложения от 

него гаранционен срок за строителните дейности. Срока на валидност на офертата му е 6 месеца.  

Декларирал е съгласието си със съдържанието на приложения проект на договор и приема 

клаузите в него. 

 

В Техническото предложение – образец № 3 участникът е предложил следните срокове: 

 Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни. 

 Гаранционен срок на обекта – 3 (три) години; 

 Срок за отстраняване на нередности/дефекти – 3 календарни дни; 

 

Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка; 

 Списък на основните материали (вид, технически характеристики, производител, 

доставчик); 
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Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

Участникът е представил кои видове СМР ще се изпълняват на обекта, а именно Пътни 

работи и Тротоарна настилка, като е даден обхвата им. Участникът разглежда три  

организационни етапи за изпълнението на строителството подготвителен; изпълнение на 

строителство; приключване на строителството и предаване на обекта,  като за всеки един е 

посочил какви дейности обхващат, описание, ключовите моменти при изпълнението, очаквани 

резултати и продукт от дейността. Като методи, които ще използва участникът е посочил 

последователен метод, паралелния метод на изпреварващото изпълнение, поточния метод. За  

всяка една от включените дейности в пътни работи и тротоарни настилки участникът е 

представил последователност и методи на строителството, технология, необходимата 

механизация, брой и вид  работници, безопасност при работа, материали. В план за организация 

на работа на човешкия ресурс е представен експертния ресурс /ключови експерти, други 

експерти и персонал/ с йерархична схема, разпределение на основните отговорности и дейности, 

както на ключовите експерти така и на другия персонал, взаимодействието между отделните 

специалисти, заети в процеса на изпълнение на СМР. В таблица са представени етапите с 

видовете дейности, с отразена продължителност, механизация, човешки ресурс, материали, 

конкретни действия, отговорности и задължения на отговорните експерти за осъществяване на 

контрол при изпълнението и изпитвания. Последователността на изпълнение на дейностите 

отново е представена таблично с отразено количество, брой и вид на необходимата механизация, 

брой и вид работници, времетраене в календарни дни, като са представени и ключови моменти 

по време на изпълнението. Участникът е идентифицирал обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като е изброил 

е шест вида затруднения  с дадени мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване в случай, 

че се проявят. Участникът разглежда десет  мерки с цел осигуряване на качество при изпълнение 

на СМР по време на изпълнение на договора. Посочени са мерки за предотвратяване на 

замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др., при видовете СМР. 

Представен е ЛКГ с отразени етапи на изпълнение, продължителност на дейностите и 

разпределение на ресурсите и диаграма на работната ръка. 

Приложена е спецификация на основните материали с отразени технически 

характеристики, доставчик/производител. 

 

МОТИВИ: 

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

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото 

отговаря на предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на работната програма, комисията установи, че в представената 

работна програма участникът е посочил подробно етапите на изпълнение, последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на договора, като е определил тяхната 

продължителност. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на всеки от 

етапите предмета на поръчката, като е отчел времето за подготвителните дейности 

(мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-

монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други 

дейности, необходими за постигане целите на договора. Посочил е ключовите моменти свързани 

с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Представил е описание на 

основните видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, предвижданата 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси (техника и човешки ресурси), 

които са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Представена е  

организацията на работата на инженерно-техническия състав и са посочи начините за 

осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

съответно възложеното строителство.  
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Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и е предложил мерки за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Представил е описание на 

начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство. 

Посочил е мерките за опазване на околната среда.  

Представеният линеен график е в календарни дни, включва всички видове работи - по 

етапност на изпълнението, продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В 

линейния график са отразени всички дейности - подготвителни, откриване на строителната 

площадка със съставяне на протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на 

строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични 

условия са при изпълнение на СМР. Към линейният график е приложена и диаграма на 

работната ръка. Списъка на основните материали съдържа изискуемите реквизити на 

Възложителя. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 

92-Ф-374/ 16.04.2020 год. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото 

предложение. 

 

 

2. Участник № 2 „Инфра експерт“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-381/ 22.04.2020 год., е 

представил следните документи: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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, че: разполага с необходимия човешки 

ресурс, механизация и транспорт за качественото изпълнение на работите по настоящата 

обществена поръчка, гаранционният срок на всички материали, които предвижда да бъдат 

вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложения от 

него гаранционен срок за строителните дейности. Срока на валидност на офертата му е 6 месеца.  

Декларирал е съгласието си със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме 

клаузите в него. 

 

В Техническото предложение – образец № 3 участникът е предложил следните срокове: 

 Срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни; 

 Гаранционен срок на обекта – 3 (три) години; 

 Срок за отстраняване на нередности/дефекти – 3 календарни дни; 

 

Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка; 

 Списък на основните материали (вид, технически характеристики, производител, 

доставчик); 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. 

 

Кратко описание на Работна програма на участника, както следва: 

Участникът е представил кратко описание на обществената поръчка и нормативната база, 

като разглежда четири етапа: подготвителен, изпълнение на СМР, въвеждане на обекта в 

експлоатация, възникване на дефекти и нередности в гаранционния  срок и отстраняването им. 

За всеки един е описано какво включват, като за етап изпълнение на СМР  участникът 

разглежда етапи от 1-6, където е отбелязано от коя ОТ до коя ОТ ще се извършва 
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строителството/например етап 1 включва от ОТ 36 до ОТ 60 и т.н./, като на тази база 

Участникът е представил технологията на изпълнение и последователността им, 

взаимообвързаност на дейностите и тяхната продължителност /представена е и таблица/, 

изпитания по време на строителството. В етап гаранционна поддръжка Участникът е 

представил техническия капацитет, който ще използва. Представени са мерки за безопастни и 

здравословни условия на труд по време на строителството  с отговорните лица. Като ключови 

моменти при изпълнението на поръчката, факторите, които са съществени за навременното и 

качествено изпълнение на поръчката участникът разглежда организацията на обезпечаване на 

необходимите ресурси /изискване към материалите, начин на складиране и др. с представена 

организационна схема на процеса, доставка транспорт и съхранение, с представена таблица на 

материалите необходими за изпълнение на всяка от дейностите, както и необходимата 

механизация по време на етап 1 – етап 6. Представена е организационна структура на екипа, 

като са описани конкретните задължения на отговорните ключови експерти съобразно 

спецификата на задачите /ръководител екип, технически ръководител, заместник технически 

ръководител, експерт ПБЗ, контрол по качеството, геодезист, част пътна, специалист ПТО, 

експерт ПУСО/. Посочил е обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация  на строителната площадка. Посочено е как ще се осъществява 

комуникацията с лицата имащи отношение към изпълнението на поръчката, система за 

организация и координация, система за обмен на информация, система за вътрешен контрол, 

мерки за мониторинг. Разписано е как ще бъде осъществяван контрола по време на 

строителството, като е представена схема на контрол на качеството при изпълнение на СМР. 

Намаляването на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга от 

засегнати лица включва мерки за организиране на работния процес, организация на достъпа до  

жилищни сгради, мерки за намаляване на неудобствата при сметосъбирането. За тях са 

представени и дейностите за контрол при изпълнението им. Представен е план за организация 

на изпълнението на дейностите по опазване на околната среда с конкретни мерки за 

намаляване на неблагоприятните въздействия при въздух, шум, води, почви, строителни 

отпадъци, растителност.  

Предложението съдържа ЛКГ в календарни дни, включващ етапността на изпълнение, 

последователност, продължителност на дейностите и диаграма на работната ръка. 

Приложен е списък на основните материали с отразени технически параметри, стандарт, 

доставчик/производител. 

 

Мотиви: 

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

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 

1. В представения линеен график от участника липсва/не са предвидени дни за 

неблагоприятни климатични условия. В забележки под графика е записано в т.6, че в 

предложения срок за изпълнение на СМР са предвидени и дни с неблагоприятни климатични 

условия, но не са отразени в графика. Комисията прави обоснован извод, че участникът е 

представил ЛКГ с липсващ компонент. В този смисъл е трайната съдебно практика - Решение № 

609/19.08.2016 год. на КЗК. 

 Комисията констатира, че Представеният линеен график не съответства с предварително 

обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 

оферта, от раздел 4. Образци и указания за подготовката им от документацията за участие, а 

именно: „Линеен календарен график за видове работи - по етапност на изпълнението, 

продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В линейния график да се отразят 

всички дейности - подготвителни, откриване на строителната площадка със съставяне на 

протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на строителството със съставяне на 

констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на 

СМР.  



6 

 

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил 

Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя 

посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци и указания за 

подготовката им от документацията за участие: *Участник, чиито линеен график не съдържа 

изискуемите компоненти, или някоя от необходими дейности, или показва технологична 

несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична 

последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице 

противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява. 

Порокът, който е допуснат  в представения линеен график, в офертата на участника не 

може да бъде саниран по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна в 

техническото предложение. Комисията прави обоснован извод, че офертата на участника, 

„Инфра експерт“ АД не отговаря на изискванията на възложителя за съдържание на офертата.  

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 в 

раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за 

участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, Комисията предлага участникът „Инфра 

експерт“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-381/ 22.04.2020 год. да бъде отстранен от процедурата. 

 

  

3. Участник № 3 „Пътстрой Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-382/ 24.04.2020 год., е 

представил следните документи: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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, че: разполага с необходимия човешки 

ресурс, механизация и транспорт за качественото изпълнение на работите по настоящата 

обществена поръчка, гаранционният срок на всички материали, които предвижда да бъдат 

вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложения от 

него гаранционен срок за строителните дейности. Срокът на валидност на офертата му е 6 

месеца.  Декларирал е съгласието си със съдържанието на приложения проект на договор и 

приемане клаузите в него. 

 

В Техническото предложение – образец № 3 участникът е предложил следните срокове: 

 Срок за изпълнение на поръчката – 41 календарни дни; 

 Гаранционен срок на обекта – 3 (три) години; 

 Срок за отстраняване на нередности/дефекти – 2 календарни дни; 

 

Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка; 

 Списък на основните материали (вид, технически характеристики, производител, 

доставчик); 

 

Кратко описание на Работна програма на участника, както следва: 

Участникът е описал предмета и обхвата на поръчката, като разглежда три  етапа при 

изпълнението й. Първи етап подготвителен период; Втори етап – изпълнение на строително 

монтажните дейности; Трети етап –завършване на обекта. За всеки един е посочено какви 

дейности обхващат, нормативните изисквания, мерки за осигуряване на безопасност и здраве 

при различните видове дейности, пожарна безопасност, провеждане на тествания и изпитвания 

по време на строителството, опазване и възпроизводство на околната среда, технология на 
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изпълнение. В последователност и технология на изпълнение на предвидените дейности от 

втори етап, участникът е отбелязал срок на изпълнение, отговорни лица за изпълнението на 

дейността, необходима механизация, екип, контрол за изпълнение и  приемане на дейността. 

При изпълнение на обекта участникът е приел смесен метод на строителството който включва 

последователен и успореден метод. Представена е организация, мобилизация и разпределение 

на задачите между ръководния екип /технически ръководител, технически ръководител част 

„Пътна“, инженер „Геодезист“, Специалист по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ, 

специалист ПУСО, допълнителен ръководен персонал и изпълнителския състав/работни 

екипи/бригади/, като за всеки един са разписани отговорностите и задълженията им и 

подчиненост. Представена е Организационна схема на управление на обекта, начин на 

комуникация с Възложителя и другите участници в строителния процес, план за организация 

по осигуряване на материалите, списък на основните материали с отбелязани параметри, 

доставчик стандарт, списък с механизацията. Описани са мерките за постигане на качество при 

изпълнение на строително монтажните работи, като  е представил план, стратегия, мерки за 

осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора и по време на изпълнението на 

СМР. Участникът анализира какви затруднения може да възникнат с мерки за намаляването 

им. Описани са и мерките за опазване на околната среда /емисии на вредни газове, прах, шум, 

растителност, почва, строителни отпадъци/. 

Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. 

Списъкът на основните материали съдържа изискуемите реквизити на Възложителя. 

 

МОТИВИ: 

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

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото НЕ 

отговаря на предварително обявените условия. 

1. След обстоен анализ на представената работна програма комисията констатира, че 

липсва/не е представено описание на ключовите моменти свързани с постигането на целите на 

договора и очакваните резултати. Предвид изложената констатация, членовете на комисията 

правят обоснован извод, че участникът е представил Работна програма, която не съответства на 

изискванията на възложителя за задължително съдържание на същата, тоест не е разработен 

задължителен реквизит. Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя 

посочени в раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от 

документацията за участие, а именно: Работна програма. В тази част от офертата всеки участник 

следва да опише ….необходими за постигане целите на договора и ключови моменти свързани 

с постигането на целите на договора и очакваните резултати. 

2. В представения линеен график от участника липсва/не са предвидени дни за 

неблагоприятни климатични условия. Комисията прави обоснован извод, че участникът е 

представил ЛКГ с липсващ компонент. В този смисъл е трайната съдебно практика - Решение № 

609/19.08.2016 год. на КЗК.  

Комисията констатира, че Представеният линеен график не съответства на предварително 

обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 

оферта, от раздел 4. Образци и указания за подготовката им от документацията за участие, а 

именно: „Линеен календарен график за видове работи - по етапност на изпълнението, 

продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В линейния график да се отразят 

всички дейности - подготвителни, откриване на строителната площадка със съставяне на 

протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на строителството със съставяне на 

констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на 

СМР. 

3. В представения линеен график „Демобилизационните дейности“ са след „предаване на 

обекта на Възложителя“, под графика в т. 4, от забележка (подписване на акт 15), т.е. 

представеният график за изпълнение на строителството е за 40 к.дни. Комисията прави 

обоснован извод, че представеният линеен график противоречи на оферирания от участника в 
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Образец № 3 срок за изпълнение – 41 к. дни. 

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил 

Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя 

посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци на документи, 

както и указания за подготовката им от документацията за участие: *Участник, който не 

представи което и да е от изискуемите приложения към Техническо предложение или те не 

отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация или 

отделните части на техническото предложение не съответстват една на друга, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

Пороците, които са допуснати  в представения линеен график и в представената работна 

програма, в офертата на участника не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

тъй като това би довело до промяна в техническото предложение. Членовете на комисията 

правят обоснован извод, че офертата на участника, „Пътстрой Бургас“ ЕООД не отговаря на 

изискванията на възложителя за съдържание на офертата.  

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 в 

раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за 

участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, Комисията предлага участникът 

„Пътстрой Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-382/ 24.04.2020 год. да бъде отстранен от 

процедурата. 

 

4. Участник № 4 „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 год., е представил 

следните документи: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3) – 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, че: разполага с необходимия човешки 

ресурс, механизация и транспорт за качественото изпълнение на работите по настоящата 

обществена поръчка, гаранционният срок на всички материали, които предвижда да бъдат 

вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложения от 

него гаранционен срок за строителните дейности. Срока на валидност на офертата му е 6 месеца.  

Декларирал е съгласието си със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме 

клаузите в него. 

 

В Техническото предложение – образец № 3 участникът е предложил следните срокове: 

 Срок за изпълнение на поръчката – 46 календарни дни; 

 Гаранционен срок на обекта – 3 (три) години; 

 Срок за отстраняване на нередности/дефекти – 1 календарен ден; 

 

Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка; 

 Списък на основните материали (вид, технически характеристики, производител, 

доставчик); 

 

Кратко описание на Работна програма на участника, както следва: 

Направено е кратко представяне на Участника. Участникът разглежда три етапа при 

изпълнението на поръчката. Първи етап подготвителен период; Втори етап – изпълнение на 

строително монтажните дейности; Трети етап –завършване на обекта, като за всеки един е 

описано какви дейности обхващат, нормативните изисквания, мерки за осигуряване на 
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безопасност и здраве при различните видове дейности, пожарна безопасност. Представени са 

ключови моменти, рискове и мерките, които ще бъдат предприети за пълното, срочно и 

качествено изпълнение на поръчката, начин на комуникация между всички участници при 

реализацията на обекта. Представената работна програма съдържа: последователност, 

взаимообвързаност и технология на изпълнение на дейностите, като за всяка една е отразено 

срок на изпълнение, отговорни лица, необходима механизация, екип, контрол. Участникът е 

описал аргументите за приетата технологична последователност, организация, мобилизация и 

разпределение на задачите между ръководния екип и изпълнителския състав. Участникът 

обособява три йерархични нива: ръководно /ръководител обект/; експертно /технически 

ръководител, експерт част “Пътна“, инженер „Геодезист“, специалист „ЗБУТ“, специалист 

„контрол по качеството, специалист „ПУСО“; изпълнителско /бригадири, екипи/, с представена 

йерархична схема. Представена е таблица с етап, дейност, задачи, като за всяка една е 

отбелязано основни отговорности на ръководния екипи на изпълнителския състав. В следваща 

таблица е отразено описание на видовете дейности с ресурсите за изпълнение - човешки, 

механизация, техника, инструменти, оборудване, материали на всички видове СМР от КС. 

Описани са аспектите в процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, план 

за организация по осигуряване на материалите, предварителен, текущ и последващ контрол за 

обезпечеността на всички видове СМР с необходимите ресурси в т.ч. отговорните лица. В 

табличен вид са отразени ключовите моменти при изпълнение на всяка задача от етапите. 

Дадена е информация за асфалтовата база, от която ще бъдат доставяни асфалтовите смеси, 

мерките за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР и по време на изпълнение на 

договора, както и експертите ангажирани със съответната мярка. Описани са мерките за 

опазване на околната среда по отношение на емисии на вредните газове, прах, шум, 

растителност, почва, строителни отпадъци. Намаляване на затрудненията на местното население 

са обхванати в два аспекта, като за всеки един са дадени мерките, които ще бъдат приложени. 

Предложението съдържа линеен график в календарни дни, включващ етапността на 

изпълнение, последователност, продължителност на дейностите и диаграма на работната ръка. 

Списъкът на основните материали съдържа изискуемите реквизити на Възложителя. 

 

МОТИВИ: 

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

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото 

отговаря на предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на работната програма, комисията установи, че в представената 

работна програма участникът е посочил подробно етапите на изпълнение, последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения 

технологичен подход за постигането на целите на договора, като е определил тяхната 

продължителност. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на всеки от 

етапите предмета на поръчката, като е отчел времето за подготвителните дейности 

(мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-

монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други 

дейности, необходими за постигане целите на договора. Представил е описание на основните 

видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, предвижданата организация и 

мобилизация на използваните от участника ресурси (техника и човешки ресурси), които са 

обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Представена е 

организацията на работата на инженерно-техническия състав и на изпълнителските екипи, 

посочени са начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по 

между им и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на съответно възложеното строителство.  

Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация на строителната площадка и е предложил мерки за предотвратяване на 

тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Представил е описание на 
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начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство. 

Посочил е мерките за опазване на околната среда.  

Представеният линеен график е в календарни дни, включва всички видове работи - по 

етапност на изпълнението, продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В 

линейния график са отразени всички дейности - подготвителни, откриване на строителната 

площадка със съставяне на протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на 

строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични 

условия са при изпълнение на СМР. Към линейният график е приложена и диаграма на 

работната ръка. Списъка на основните материали съдържа изискуемите реквизити на 

Възложителя. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 

Техническото предложение на участника „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 

год. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото предложение. 

 

 

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

допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите, а именно:  

 

№ 

по 

ред 

Участник Срок за изпълнение (СИ) Максимално 

възможен бр. 

точки - 100 

 

1. „Пътно строителство Бургас“ ЕООД  30 к.д. 100 точки 

2. „ЕИВ“ ЕООД  46 к.д. 65,22 точки 

 

Комисията взе решение да публикува на сайта на Община Айтос в раздел „Профил на 

купувача“ съобщение, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 

17.09.2020 год. от 11:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос. 

 

Настоящият протокол е съставен на 04.09.2020 г. 

 

Председател: ………/П/………… 

   Мюмюн Мюмюн 

Членове: 

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

 Невин Скендер               инж. Радоцвета Великова 

 

 


