
П Р О Т О К О Л № 2 

 

В периода от 09.12.2020 год. до 23.12.2020 год., в община Айтос, Заседателна зала 

се проведе заседание  на Комисията назначена със Заповед № РД-08-479 от 02.07.2020 г. 

на Васил Едрев – Кмет на община Айтос за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез „публично състезание“, с 

предмет: „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, 

„Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, 

„Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос, открита с Решение № ОП-20-15 от 

11.06.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-2020-

0006, в състав: 

 

Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт 

Членове:  

1. инж. Диана Палазова – електроинженер, външен експерт; 

2. инж. Рачо Рачев - старши експерт в „ОМП“. 

 

Комисията започна работа като пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в Протокол № 1, комисията е дала 

възможност,  в срок до 5 (пет) 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, да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнителна информация. 

В съответствие с чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 от работата на комисията, 

е публикуван на профил на купувача на Община Айтос, на 09.07.2020 г. В същият ден, 

протоколът е изпратен до всички участници, на посочените от тях електронни адреси.  

 

В посочения срок в деловодството на Община Айтос са постъпили допълнителни 

документи от участниците, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

 

вх. №, дата, час Участник 

1. 92-Ф-721/ 16.07.2020 год. 10:33 ч.  „Трафоремонт“ ЕООД  

2. 92-Ф-722/ 16.07.2020 год. 10:48 ч. „Булелектрикс“ ООД 

3. 92-Ф-723/ 16.07.2020 год. 13:20 ч. „Елмон Груп“ ООД 

4. 92-Ф-724/ 16.07.2020 год. 15:56 ч. ЕТ „Желязко Желязков“ 

 

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

ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 

 

 1. Участник № 1 „Булелектрикс“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-647/ 01.07.2020 

год., е представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо с изх. № 147-1/14.07.2020 год.; 
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- Допълнени еЕЕДОП за участника „Булелектрикс“ ООД на електронен носител 

/CD/, електронно подписан; 

- Застрахователна полица № 212218021000219, издадена от ДЗИ -Общо 

Застраховане ЕАД за професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството със срок на валидност от 03.12.2019 г. до 02.12.2020 г.; 

- Удостоверение за добро изпълнение от 20.06.2016 год., издадено от Обединение 

„Чипровци 2012“; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 53-01-1108/09.07.2020 год., 

издадено от община Царево; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 53-01-1111/09.07.2020 год., 

издадено от община Царево; 

- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 53-01-1112/09.07.2020 год., 

издадено от община Царево; 

- Удостоверение № 67/24.01.2020 год. на Константин Янков Младенов за 

завършен курс на обучение: „Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност“; 

- Удостоверение №27/17.01.2020 г., на Иван Русатев, за завършен курс на 

обучение: Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 

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

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд. 

 

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  „Булелектрикс“ 

ООД, с оферта вх. № 92-Ф-647/ 01.07.2020 год. се допуска до следващ етап, разглеждане 

на техническото предложение на участника. 

 

 2. Участник № 2 „Трафоремонт“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-650/ 01.07.2020 

год.,  е  представил следните допълнителни документи: 

- Опис на документите; 

- Допълнен еЕЕДОП за участника „Трафоремонт“ ЕООД, на електронен носител – 

CD, електронно подписани; 

В част IV, Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е декларирал, че 

притежава Удостоверение № III - TV 007318, строежи от трета до пета категория, със 

срок на валидност на контролния талон 30.09.2021 г., приложил е и копие на 

удостоверението; 

За декларираните поръчки за строителството, в Част IV. „Критерии за подбор“, 

раздел В: „Технически и професионални изисквания“, участникът е представил следните 

доказателства: 

- Договор за изграждане на районно улично осветление от 10.06.2019 год., приемо 

предавателен протокол; 

- Договор за изграждане на районно улично осветление от 05.08.2019 год. приемо 

предавателен протокол; 

- Договор за изграждане на осветление на културни забележителности в гр. 

Сандански от 04.03.2020 год. Комисията след като се запозна с представените 

доказателства прави обоснован извод, че участникът е доказал че има опит в 

изпълнението на строителство сходно с предмета на поръчката. 

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

изисквания“, в поле: Образователна и професионална квалификация, по отношение на 

предложения Ръководител обект - Николай Георгиев Пейчев, участникът е декларирал, 
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че притежава Диплома Серия ТУ- СФ- АА с № 029483/17.11.2016 г., специалност 

„Електротехника”, като е приложил копие на дипломата му. Декларирал е обектите, на 

които е придобит опита му като ръководител обект. Отстранил е несъответствието по 

отношение на предложения Ръководител на обекта.  

За предложения в първоначалния ЕЕДОП Технически ръководител на обекта – 

Цено Христов Ценов, участникът го е заменил със Николай Валериев Георгиев – 

Диплома Серия А-12, № 059492, рег. № 16818-73/21.06.2012 г., специалност” 

Електрообзавеждане на производството”, професия „Електротехник”, приложено е и 

копие на дипломата на Николай Валериев Георгиев. Участникът е отстранил 

несъответствието по отношение на предложения Технически ръководител на обекта. 

- Удостоверение № 119/25.02.2020 год. на Цено Христов Ценов за завършено 

обучение на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност“; 

- Удостоверение № 160/30.01.2020 год. на Димитър Йорданов Георгиев за 

завършено обучение на тема: Координатор по безопасност и здраве в строителството, 

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

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

- Удостоверение № 123/12.05.2020 год. на Калин Недялков Цвенков за завършено 

обучение на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани 

строителни материали“; 

- Сертификат ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството; 

- Сертификат ISO 45001:2018 – Система за управление на околната среда; 

- Сертификат ISO 14001:2015 – Система за управление на здравето и 

безопасността при работа. 

 

След обстоен преглед на представените първоначални и допълнителни 

документи, Комисията счита, че участникът „Трафоремонт“ ЕООД не доказва 

съответствие с критериите за подбор, като излага следните Мотиви: 

1. За предложения eксперт „Контрол по качеството”- Цено Христов Ценов, 

участникът е декларирал, че има опит - Съгласно заповед № 1-002/06.08.2019 г. р-л на 

обект за „Изграждане на районно улично осветление на обект –„ТИР Паркинг – 

Оряховско шосе” гр. Враца, местност – „Бърдичков лък”. В Протокол № 1 комисията 

изрично е указа на участника, че не е деклариран обекта, на които е придобит опита 

на експерта, като експерт „Контрол по качеството“. За отстраняването на това 

несъответствие участникът е декларирал, че въпросния експерт има опит като 

ръководител на обект, но не и като експерт „Контрол на качеството“, въпреки 

изричните указания на комисията. 

2. За предложения Експерт за безопасност и здраве в строителството – Димитър 

Йорданов Георгиев, участникът е декларирал, че има опит - Съгласно заповед № 1-

002/06.08.2019 г. р-л на обект за „Изграждане на районно улично осветление на обект –

„ТИР Паркинг – Оряховско шосе” гр. Враца, местност – „Бърдичков лък”. В Протокол № 

1 комисията изрично е указа на участника, че не е деклариран обекта, на които е 

придобит опита на експерта, като експерт „БЗС“. За отстраняването на това 

несъответствие участникът е декларирал, че въпросния експерт има опит като 

ръководител на обект, но не и като експерт „БЗС“, въпреки изричните указания на 

комисията. 

3. За предложения Експерт по опазване на околна среда - Калин Неделков 

Цветков, участникът е декларирал, че има опит - Съгласно заповед № 1-002/06.08.2019 г. 

р-л на обект за „Изграждане на районно улично осветление на обект –„ТИР Паркинг – 

Оряховско шосе” гр. Враца, местност – „Бърдичков лък”. В Протокол № 1 комисията 
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изрично е указа на участника, че не е деклариран обекта, на които е придобит опита 

на експерта, като Експерт по опазване на околна среда. За отстраняването на това 

несъответствие участникът е декларирал, че въпросния експерт има опит като 

ръководител на обект, но не и като Експерт по опазване на околна среда, въпреки 

изричните указания на комисията. 

Комисията прави обоснован извод, че участникът не е отстранил 

несъответствието си по отношение на горе посочените експерти и не е доказал 

съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т. 2.4.3.2. от Раздел 3 Ред и условия за провеждане. 

 

 Предвид горе изложеното Комисията счита, че участникът „Трафоремонт“ 

ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-650/ 01.07.2020 год. не доказва съответствие с критериите 

за подбор по отношение на техническите и професионални способности – не разполага с 

експерт „Контрол по качеството“, експерт „БЗС“ и Експерт по опазване на околна 

среда, които да имат опит като експерт „Контрол по качеството“, експерт „БЗС“ и 

Експерт по опазване на околна среда на обект с предмет и обем, идентичен или 

сходен, с този на поръчката  посочени в обявлението и документацията за участие и на 

основание чл. 107, т. 1 от ЗОП следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

3. Участник № 3 „Елмон Груп“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-653/ 01.07.2020 год., е 

представил следните допълнителни документи: 

 - Придружително писмо с изх. № 833/16.07.2020  год.; 

- Допълнен еЕЕДОП на участника „Елмон Груп“ ООД на електронен носител 

/CD/, електронно подписан; 

- Удостоверение № III - TV 007257 за трета група строежи от трета до пета 

категория със срок на валидност на контролния талон 30.09.2020 г.; 

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

участникът е декларирал наличие на Застраховка "Професионална отговорност на 

строителя", със застрахователно покритие 200 000 лв. Участникът отново не е 

декларирал данни за застраховката „Професионална отговорност“ на участниците в 

проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, но е приложил копие на 

застрахователната полица, от която е видно номер на полицата - 2013013170000685895, 

застраховател – ЗАД „Армеец“, стойност – 200 000.00 лева, валидност – 17.03.2021 

год., застрахована дейност „строителство“. Приложен е и Добавък към 

Застрахователна полица № 0000685895. След обстоен анализ на представените 

доказателства, комисията прави обоснован извод, че участникът е доказал съответствие с 

минималните изисквания на възложителя. 

За декларираните поръчки за строителството, в Част IV. „Критерии за подбор“, 

раздел В: „Технически и професионални изисквания“, участникът е представил следните 

доказателства: Референция за добро изпълнение от 05.12.2018 год., от „Артстрой“ ООД; 

Констативен акт № 15 от 12.12.2018 год. Референция от 20.05.2019 год. от възложителя 

„Гама електрик“ ЕООД; Договор № 001/31.10.2018 год. сключен между „Гама електрик“ 

ЕООД и „Елмон Груп“ ООД; Референция от 05.12.2019 год. издадена от „Артстрой“ 

ООД. След обстоен анализ на представените доказателства, комисията прави обоснован 

извод, че участникът е доказал съответствие с минималните изисквания на възложителя. 

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

изисквания“, в поле: Образователна и професионална квалификация: за предложените, 

като: - Координатор по безопасност и здраве – Христо Николов Василев участникът е 

декларирал, че притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” 

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

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
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осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с ном.11152-44/20.01.2020г., 

представено е и копие на удостоверението. Придобит опит като координатор по ЗБУТ и 

са посочени обектите. Участникът е отстранил несъответствието по отношение на 

предложения експерт. За отговорник по качеството в строителството: инж. Мартина 

Йонкова Алекова участникът е декларирал, че лицето е изпълнявало длъжността експерт 

„Контрол по качеството“ на посочените обекти.  За отговорник по опазване на околната 

среда - Димитринка Тончева, участникът е декларирал, че лицето е с придопит опит като 

отговорник по опазване на околната среда на обекти посочени в ЕЕДОП. 

В част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“, в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, участникът 

е декларирал, наличието на - Лекотоварен автомобил – 2 броя и мини багер – 1 бр. 

Участникът е доказал съответствие с предварително обявените изисквания на 

Възложителя 

 

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  „Елмон Груп“ 

ООД, с оферта вх. № 92-Ф-653/ 01.07.2020 год. се допуска до следващ етап, разглеждане 

на техническото предложение на участника. 

 

4. Участник № 4 ЕТ „Желязко Желязков“, с оферта вх. № 92-Ф-656/ 01.07.2020 

год. е  представил следните допълнителни документи: 

- Допълнен еЕЕДОП на участника ЕТ „Желязко Желязков“, на електронен 

носител – CD, електронно подписан; 

В допълнения еЕЕДОП, В част II: Информация за икономическия оператор, 

раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участникът 

отново не е попълнил изискуемата информация от Възложителя посочена в т. 7 от Раздел 

4 Образци и указания за попълването им. 

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

участникът е декларирал наличие на Застраховка "Професионална отговорност на 

строителя", със застрахователно покритие 600 000 лв. Участникът  е декларирал данни 

за застраховката „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и 

строителството по чл. 171 от ЗУТ, а именно /номер на полицата, застраховател, 

стойност, валидност/. 

В част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“, в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, участникът 

е декларирал работна височина на автовишките и наличието на мини багер - 1бр. 

 

След обстоен преглед на представените първоначални и допълнителни 

документи, Комисията счита, че участникът ЕТ „Желязко Желязков“ не доказва 

съответствие с критериите за подбор, като излага следните Мотиви: 

1. Участникът ЕТ „Желязко Желязков“ не доказва съотвествие с критерия за 

подбор по отношение на опит в изпълнението на строителство с предмет и обем, 

идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка. В първоначалния 

ЕЕДОП са посочени четири обекта, за които в Протокол № 1 Комисията е установила, че 

в публичното пространство липсват данни за обектите.  

Освен това участникът изрично е посочил в представения ЕЕДОП с „НЕ“, че 

информацията за изпълнененото от него строителство не е „безплатно достъпна“, 

поради което Комисията е лишена от правото си по чл. 104, ал. 5 от ЗОП да 
извърши проверки по заявените от участника данни, включително чрез изискване 

на информация от други органи и лица. Съгласно чл. 67 ал. 5 от ЗОП, на които се е 

позовала Комисията в Протокол № 1, Възложителят може да изисква по всяко време 



6 

 

след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или 

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

когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.  

В допълнително представеният ЕЕДОП участникът е декларирал отново същите 

обекти, без да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП, съгласно чл. 67 ал. 5 от ЗОП, на който се е 

позовала Комисията. Комисията счита, че участника не е представил нова или 

допълнителна информация, с която да доказва по безспорен начин изпълнението на 

строителство с предмет и обем, идентично или сходно с настоящата обществена 

поръчка, съгласно изискванията на възложителя. 

2. По отношение на констатацията в Протокол № 1 за Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд - Иван Христов Георгиев, участникът е 

декларирал, че притежава Удостоверение № 11969/08.05.2020 год., издадено от „РВ 

Пропъртис“ ЕООД. От така декларираната информация за комисията не е ясно дали 

съответства на посочените  изисквания от Възложителя да притежава валидно 

удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 

16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки изричните указания на 

комисията участникът отново не е декларирал обекта, на които е придобит опита 

на експерта, като експерт „БЗС“. 

 В протокол № 1 Комисията е констатирала нередовности за  предложените 

експерти Янко Тодоров Тодоров и Илиян Георгиев Иванов. Въпреки предоставената 

възможност участникът не е отстранил несъответствието в офертата си, като е 

декларирал същата информация в допълнително представения ЕЕДОП.  

 Участникът отново не е декларирал наличието на - Технически ръководител на 

обекта – да има образователно квалификационна степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ 

или еквивалентна. Да имат опит като технически ръководители (по смисъла на чл. 163а, 

ал.4 от ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на 

поръчката; - Експерт по опазване на околна среда - да има опит като Експерт по 

опазване на околна среда на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на 

поръчката.  

*Под „обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката“ да се 

разбира изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране на системи за улично 

осветление. 

Комисията прави обоснован извод, че участникът не е отстранил 

несъответствието си по отношение на горе посочените експерти, както и не е декларирал 

наличието на Технически ръководител на обекта и Експерт по опазване на околна 

среда, въпреки предоставената му правна възможност. Участникът не е доказал 

съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 2. от 

технически и професионални възможности в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и 

т. 2.4.3.2. от Раздел 3 Ред и условия за провеждане. 

 

Предвид горе изложеното Комисията счита, че участникът ЕТ „Желязко 

Желязков“, с оферта вх. № 92-Ф-656/ 01.07.2020 год. не доказва съответствие с 

критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности, 

посочени в обявлението и документацията за участие и на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 
   

II. Съгласно Методиката - Раздел 2 от документацията, на оценка подлежат 

предложения които са в съответствие с Техническите спецификации и не бъдат 
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преценени като „Недопустима оферта”. „Недопустима оферта” е тази оферта, която не 

отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката 

или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за 

когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.  

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, час Участник 

1. 92-Ф-647/ 01.07.2020 год. „Булелектрикс“ ООД 

2. 92-Ф-653/ 01.07.2020 год. „Елмон Груп“ ООД 

 

Комисията взе решение да разгледа Предложенията за изпълнение на поръчката 

на горе посочените участници, по отношение на съответствието им с изискванията на 

възложителя за изпълнение на поръчката посочени в Раздел 1 - Техническа 

спецификация от документацията. 

 

  1. Участник №1 „Булелектрикс“ ООД с оферта вх.№ 92-Ф-647/ 01.07.2020 год. 

е представил следните документи: 

       Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 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 и 

представлява участника. 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 участникът предлага следните срокове: 

• Срок за изпълнение на поръчката 60 (шестдесет) календарни  дни; 

• Гаранционен срок за обекта 10 (десет) години; 

 • Срок за отстраняване на възникнали нередности/дефекти 2 (два) 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 Работната  програма на участника, както следва: 

В представената Работна програма участникът е посочил нормативната база, която 

ще спазва при изпълнение на поръчката. На следващо място е представил 

последователността и взаимообвързаността на предвидените дейности, като тук е 

представил и описание на всички дейности необхадими за изпълнение на поръчката. 
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Участникът е представил етапите в за изпълнението на обществената поръчка, както 

следва: етап 1 - Подготвителен, етап 2 - Дейности по изпълнение на СМР и етап 3 - 

Довършителен. Представил е организационна структура на обекта последователността и 

взаимообвързаността на видовете СМР, описал е начина за изпълнение на дейностите, 

както и изпитванията, представил е осигуряването на материали, работна ръка и 

механизация. Представил е организация на работата на инженерно-техническия състав с 

описание на отговорностите на ключовия персонал. На следващо място участникът е 

представил ключови моменти свързани с постигане целите  на договора и очакваните 

резултати от изпълнението на обществената поръчка. Представил е организацията на 

ресурсите: човешки ресурси; технически средства; материални ресурси; финансови 

ресурси. На следващо място е представил разпределението на всички човешки и 

технически ресурси за изпълнението на отделните видове дейности. Представена е 

методология за гарантиране на качеството на крайния продукт. Представил е 

технологичния подход за изпълнение на дейностите, а именно: изкопи, пътни работи, 

бетонови работи, стълбове и осветителни тела за улично осветление, полагане на кабели и 

др.  

На следващо място участникът е представил начините за осигураване на качество по 

време на изпълнение на договора за строителство, както и описание на контрола за 

качество, който ще се упражнавя по време на изпълнението, контрол по изпълнението на 

отделните видове СМР, контрол на качеството по време на поръчване, доставка и 

складиране и др. Представени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение 

на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните 

обекти, жителите и гостите на Айтос, като е посочил: физически достъп, достъп до 

комунални услуги (водо, електро,  газоснабдяване, телевизия и интернет), мерки за 

намаляване на шумовото и прахово замърсяване от строителство. Представени са 

дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за намаляване на 

затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на 

ежедневието. Посочени са мерките за опазване на околната среда (емисии на вредни 

газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци). 

На следващо място участникът е представил анализ на обстоятелствата, които могат 

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

представил мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в 

случай, че се проявят. 

Представен е ЛКГ, за видове работи - за изпълнението, продължителност на 

дейностите и разпределение на ресурсите. 

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 
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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.  

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 „Булелектрикс“ ООД с оферта вх.№ 92-Ф-647/ 

01.07.2020 год. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото 

предложение. 

 

 

  2. Участник № 2 „Елмон Груп“ ООД с оферта вх.№ 92-Ф-653/ 01.07.2020 год. е 

представил следните документи: 

       Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 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 и 

представлява участника. 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 участникът предлага следните срокове: 

• Срок за изпълнение на поръчката 60 (шестдесет) календарни  дни; 

• Гаранционен срок за обекта 10 (десет) години; 

 • Срок за отстраняване на възникнали нередности/дефекти 3 (три) календарни 

дни;  

 

Приложения: 

 Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка; 
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 Списък на основните материали (вид, технически характеристики, 

производител, доставчик); 

 

  Кратко описание на Строителната  програма на участника, както следва: 

  В представената строителна програма участникът е започнал с представяне на 

участника, описал е предмета на поръчката, а именно съществуващо положение, 

проектно решение, посочил е нормативната уредба при изпълнение на СМР.  

Представепредставил е технологичната последователност на дейностите. Посочил е 

светотехническите характеристики. Представил е мерките за опазване на околната среда. 

Посочил е ключовите експерти необходими за изпълнението на поръчката. Разписал е 

текущия контрол по време на строителния процес.  На следващо място е представил 

предложение за технология и организация за изпълнението на строителството, като тук е 

посочил следните етапи на строителството: етап 1 – Мобилизационна дейност; етап 2 – 

СМР; етап 3 Демобилизация на строителната площадка и етап 4 – Управление на 

проекта, отчитане и предаване на   обекта. Подробно е разписал за всеки един от етапите 

специфичните дейности, които включват. В етап 1 е посочил мобилизацията на екипите 

за работа и механизацията. Подготвителните работи включват: временни съоръжения, 

сигнализация и въвеждане на временна организация на движението, предпазване на 

пътищата от замърсяване, подготвителните работи, които ще се извършат и Подписване 

на Протокол № 2 за откриване на строителната площадка. За етап 2 – СМР, участникът е 

посочил 7 подетапа, като за всеки един е описал дейностите, които включва. Посочил е 

основните изисквания по време на строителството. За етап 3 е посочил 

демобилизационните дейности. За етап 4 дейносттите, които ще се извършат пред този 

етап. Посочил е техническата документация, която ще се състави. 

  Участникът е представил описание на видовете СМР и тяхната последователност 

на изпълнение. Направил е описание на технологиите за изпълнение съобразно 

технологичните изисквания към изпълнение на отделните СМР.  

  На следващо място участникът е представил методология и организация за 

изпълнение на поръчката. Информация и задължения отнасящи се до организацията на 

обекта. Обслужване на транспортния поток. Изисквания към материалите, описание на 

материалите, документи за съответствие, входящ контрол, технологичен контрол, 

приемателен контрол, вземане на проби изпитвания и съставяне на актове и протоколи  и 

др. Организация на строителния ресурс на обекта – посочил е ключовите експерти, 

разпределение на отговорностите на експертите. Посочил е техническата обезпеченост 

на екипа. Координация и взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни. Мерки 

по управление на качество и методи за контрол. Осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. Мерки и зисквания за осигуряване на безопасност и 

здраве при извършване на СМР, машини и инсталации, подлежащи на контрал. 

Отговорни длъжностни лица. Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на 

СМР. Участникът е представил идентификация на рисковете и предпоставките, които 

могат да окажат влияние върху изпълнение на договор.  

Представен е ЛКГ, за видове работи - за изпълнението, продължителност на 

дейностите и разпределение на ресурсите. 

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 

НЕ отговаря на предварително обявените условия. 

1. След обстоен анализ на представената строителна програма комисията 

констатира, че липсва/не са посочени ключовите моменти свързани с постигането на 
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целите на договора и очакваните резултати. Предвид изложената констатация, комисията 

прави обоснован извод, че участникът е представил Строителна програма, която не 

съответства на изискванията на възложителя за задължително съдържание на същата, 

тоест не е разработен задължителен реквизит.  

Представената строителна програма 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: 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 етапността за 

изпълнение на дейностите, както и липсва/не са предвидени дни за неблагоприятни 

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

ЛКГ с липсващи компоненти.  

3. Липсва/не е представена диаграма на работната ръка. Съгласно 

предварително обявените изисквания на възложителя към линейният график трябва да 

бъде приложена и диаграма на работната ръка.  

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. Към линейният 

график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. 

 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. 

Пороците, които са допуснати  в представената строителна програма и линеен 

график, 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. Комисията прави 

обоснован извод, че офертата на участника, „Елмон Груп“ ООД 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 „Елмон Груп“ ООД с оферта вх.№ 92-Ф-653/ 01.07.2020 год.  да 

бъде отстранен от процедурата. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка по показателя Срок за изпълнение (СИ) на 
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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. „Булелектрикс“ ООД 60 к.д. 100 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 14.01.2021 год. от 15:30 часа в заседателната зала в сградата на Община 

Айтос. 

 

Настоящият протокол е съставен на 23.12.2020 г. 

 

Председател: ………П………… 

   Невин Скендер 

Членове: 

1. ……………П……………….   2. ………………П…………….. 

инж. Диана Палазова    инж. Рачо Рачев 


