
 
П Р О Т О К О Л   № 2 

 
от работата на комисията, назначена със Заповед № РДН20-РД91-25/22.05.2020г. 

на Кмета на район Панчарево Столична община за извършване на подбор на офертите, 
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично състезание по реда 
на Закона за обществените поръчки с предмет: „Поддръжка на пътната инфраструктура 
на територията на район Панчарево", открита с Решение № 402 от 30.04.2020 г. на Кмета 
на район Панчарево Столична община.  

       На 06.07.2020 г. от 15:00 часа в административната  сградата на район 
Панчарево ул. „Самоковско шосе“ № 230 се събра комисията, назначена с цитираната 
по-горе заповед, в състав:  

Председател:  инж. Ирина Войнова – зам.-кмет на район Панчарево- Столична община; 

Членове: 

1. инж. Николай Цеков  -  главен инженер на район Панчварево 
2. инж. Виктор Симов  – страши експерт в отдел ИИБЕ; 
3. инж. Надежда Петрова – строителен инженер, външен експерт вписан в Списъка по 
чл. 229, ал. 1 т.17 от ЗОП под номер ВЕ 202;   

4. Лили Димитрова  – главен юрисконсулт ; 

 

І.  Във връзка с изпратен Протокол № 1 с констатираните непълноти и 
несъответствия на информацията в получените офертите, на основание чл.54, ал.9 
от ППЗОП,  

Протоколът е изпратен на участниците в процедурата, на 24.06.2020 г. по 
електронната поща и е публикуван в профила на купувача на Възложителя на 
24.06.2020г.  

Поради непотвърдено от "Мегаинвест-холд" ЕООД получаване на Протокол № 1  
на посочената електронна поща, с писмо изх.№ РПН20-ТД26-687/1/24.06.2020г.  
Протокола е изпратен чрез куриерска служба на участника. Видно от обратна разписка, 
Протокол № 1 е получен от "Мегаинвест-холд" ЕООД на 26.06.2020г. 

В указания от комисията срок, за получаване на допълнителните документи с 
отстранени липси на документи и несъответствия с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, в Деловодството на район Панчарево - Столична 
община са получени в указания срок допълнителни документи за участие в 
обществената поръчка, както следва: 

 Допълнителни документи към оферта за участие в процедурата на „Сис Стийл"  
ЕООД, с вх. № РПН20-ТД26-685/1/от 26.06.2020г.; 

 Допълнителни документи към оферта за участие в процедурата на „АКТИВ 



БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, с вх. № РПН20-ТД26-686/1/ от 26.06.2020 г.; 

 Допълнителни документи към оферта за участие в процедурата на "Мегаинвест -
холд" ЕООД, с вх. № РПН20-ТД26-687/2/ от 01.07.2020 г.; 

 

От участник „БГ АСФАЛТ“ ООД  не са постъпили допълнителни документи 
в указания в Протокол 1 срок.  

 

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП и след изтичане на указания от комисията 
срок от 5 работни дни от получаване на Протокол №1 от всички участници, комисията 
пристъпи към окончателно разглеждане съответствието на участниците с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително 
представените документи относно както следва:  

 

1. За участника „БГ АСФАЛТ “  ООД   
 
Комисията констатира, че същият не е представил допълнителни документи 

към оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Поддръжка на пътната инфраструктура на територията на район Панчарево" 

Съгласно описаното в Протокол № 1 Комисията установи:  

Относно изискването на Възложителя записано в Раздел 3.5 точка 11.2 на 
Документацията за участие и в Раздел III.1.3)  точка 2 на Обявлението при подробно 
запознаване с описаните данни за техническите лица, които участникът ще ползва за 
изпълнение на поръчката комисията установи следното:  

a) предложено е лице за позиция "Технически ръководител" за което са 
описани трите имена, образователна степен, специланост, доплома (серия 
номер година на издаване и учебно заведение издател на дипломата). 
Липсва инфорамция и данни за наличие на изискуемия 
професионален опит по специалноста - минимум 5 години и 
специфичен професионален опит като "Технически ръководител" на 
минимум 1 обект с предмет сходен на настоящата поръчка. 

b) предложено е лице за позиция "Геодезист", за което са описани трите 
имена, образователна степен, специланост, доплома (серия номер година 
на издаване и учебно заведение издател на дипломата)  

c) предложено е лице за позиция "Инженер - Координатор по безопасен 
труд", за което са описани трите имена, образователна степен, 
специланост, доплома (серия номер година на издаване и учебно 
заведение издател на дипломата), наличие на "Удостоверение № 
А0397/2020 от Служба по трудова медицина "ФОНЕКОМ" ООД за 
"Координатор по безопасност и здраве" валидно до 17.03.2021 г. 

Съгласно изискванията поставени от Възложителя участникът следва да 
разполага с "Длъжностно лице по безопасност и здраве в 
строителството", което са притежава валидно удостоверение за 
"Длъжностно лице 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 натруд 



или еквивалентно, както и професионален опит като "Длъжностно лице 
по безопасност и здраве в строителството" на минимум 1 обект с предмет 
сходен на настоящата поръчка. Участникът е предложил лице за 
позиция "Координатор по безопасен труд" с удостоверение за 
"Координатор по безопасност и здраве" това лице не отговаря на 
изискванията поставени от ВЪзложителя, тъй като функциите и 
отговорностите на "Координатор по безопасност и здраве" са 
регламентирани в чл. 11 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи  и не са еквивалентни 
на тези на "Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството", 
които са регламентирани в Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

d) предложено е лице за позиция "Контрол качество", за което са описани 
трите имена, наличие на "Удостоверение № 163QA/28.08.2019 от  
"ВЕДАКОМ" ООД за "Контрол върху качеството на изпълнението на 
строителстрвото строежите и строителните продукти" валидно до 
28.08.2020 г. Липсва информация и данни за наличие на изискуемия 
специфичен опит като „Специалист контрол по качеството” на 
минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка. 

Относно изискването на Възложителя записано в Раздел 3.5 точка 11.3 на 
Документацията за участие и в Раздел III.1.3)  точка 3 на Обявлението при подробно 
запознаване с описаните данни за техническо оборудване - техника, машини и 
съоръжения, които участникът ще ползва за изпълнение на поръчката комисията 
установи следното:  

- В ЕЕДОПа участникът е описал само два броя валяка 4т и 11т изискването на 
Възложителя записано в  Раздел 3.5 точка 11.3 на Документацията за участие и в Раздел 
III.1.3)  точка 3 на Обявлението е за– минимум  3 броя Валяк мин. 3т. 

- В ЕЕДОПа участникът е описал само четири броя товарни автомобили 
включително техниче марки и регистрационни номер, но липсва информация дали има 
поне един от тях, който да е "автосамосвал" каквото е  изискването на Възложителя 
записано в  Раздел 3.5 точка 11.3 на Документацията за участие и в Раздел III.1.3)  точка 
3 на Обявлението.   

В опаковката на офертата участникът е представи копие на Инвентарна книга на 
дружеството с наличната механизация и автотранспорт, от която е видно наличие на 
"самосвали" и поне три валяка с над 3 тона, но същите не са отразени в представения 
ЕЕДОП и комисията не е в състояние да установи дали участникът предвижда тяхното 
ползване при изпълнение на настоящата поръчка.  

 Във връзка с горепосоченото и въз основа на декларираното в представения от 
участника  еЕЕДОП, по отношение на   Критерии за подбор, относно „Персонал за 
изпълнение на поръчката” и   Критерий за подбор относно налично техническо 
оборудване – съоръжения и инструменти за изпълнение на поръчката записани в 
Раздел III.1.3)  точка 3 на Обявлението и в Раздел 3.5 точки 11.2 и 11.3 на 
Документацията за участие, както и липсата на представен от участника нов еЕЕДОП 
(съгласно указаното в Протокол 1).   Комисията взе единодушно решение да предложи 
на Възложителя ДА ОТСТРАНИ участника „БГ АСФАЛТ “  ООД  от по-нататъшно 
участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 



2 и т.3 от ЗОП, тъй като същият не е доказал съотвествие с поставения от Възложителя 
критерий за подбор, във връзка, с което участникът не е изпълни условие, посочено в 
обявлението,  като е представил неподходяща офертата по смисъла на § 2, т. 25 от ДР 
на ЗОП, а именно "подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор".  

 

2. Участник „Сис Стийл"  ЕООД   

 В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „Сис Стийл"  ЕООД е представил 
нов еЕЕДОП, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1, т.4 от 
ППЗОП и съдържащ информация, съгласно направените констатации в Протокол 1, (с 
данни за издателя и конкретните данни на валидна застраховка за „Професионална 
отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ). 

След разглеждане на допълнително представения еЕЕДОП, комисията 
единодушно приема, че участника съответства напълно на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  Комисията допуска 
участника до разглеждане на неговото техническо предложение. 
 

3. Участник "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД   

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД 
е представил нов еЕЕДОП, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, 
ал.1, т.4 от ППЗОП и съдържащ информация, съгласно направените констатации в 
Протокол 1, (с данни за номер, дата на издаване, издателя и конретните данни за 
наличие на валидно удостоверение по 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 
за експерта предложен за позиция "Длъжностно лице по безопасност и здраве в 
строителството"). 

След разглеждане на допълнително представения еЕЕДОП, комисията 
единодушно приема, че участника съответстват напълно на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  Комисията допуска 
участника до разглеждане на неговото техническо предложение. 

 

4. Участник "Мегаинвест -холд" ЕООД   

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът "Мегаинвест -холд" ЕООД е 
представил нов еЕЕДОП, надлежно подписан с електронен подпис от лицата по чл.40, 
ал.1, т.4 от ППЗОП и съдържащ информация, съгласно направените констатации в 
Протокол 1, (с данни за обектите представени относно критериите за „Технически и 
професионални способности”, от което е видно че същите отговарят  на изискванията 
на Възложителя). 

След разглеждане на допълнително представения еЕЕДОП, комисията 
единодушно приема, че участника съответстват напълно на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  Комисията допуска 
участника до разглеждане на неговото техническо предложение. 

 

IІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ  



Предвид горното, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения на допуснатите участници:  „Сис Стийл"  ЕООД, "АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК“ ЕООД, "Мегаинвест -холд" ЕООД и "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, 
за съответствие с предварително обявените условия, техническите спецификации и 
оценка по технически показател, съгласно утвърдената от Възложителя методика за 
определяне на комплексна оценка на офертата – част от документацията за 
обществената поръчка, както следва: 

 

1. Участник „Сис Стийл"  ЕООД 

1.1. Относно наличност на представените документи: 

 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са  
представени: Образец № 1 „Техническо предложение“ с приложени към него   
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 
бъдат използвани за изпълнение на поръчката, Списък на техническите лица, които 
участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка и  приложени копия 
на документи за доказване на образованието, правоспособността, квалификацията, 
специфичен професионален опит на посочените от участника експерти.   

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 
документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от Възложителя изисквания за наличност по 
отношение  на техническото предложение. 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 
участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя / и констатира:  

В приложения Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът  е попълнил 
срок  за стартиране на работа, считано от датата на получаване на възлагателно писмо 
за стартиране на работа на конкретен обект от предмета на поръчката. 
 В точка 5.2 на Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът  е 
представил в отделни раздели и части съответно:  

 Раздел/част "Генерален подход"  от стр. 4 - до стр. 5 с описани задълженията, на 
изпълнителя, законодателната и нормативната база. 

 Раздел/част "Етапи на изпълнение" от стр. 5 - до стр. 7, с описани следните 
етапи: "Получаване на Възлагателно писмо", "Мобилизация", "ВОБД", 
"Изпълнение СМР" и "Демобилизация, почистване и предаване на обекта" 

 Раздел/част "Преимущества на предложената от нас организация на 
изпълнение на дейностите" от стр. 7 - до стр. 8, с описани основните принципи 
и изисквания, които участникът ще спазва. 

 Раздел/част "Организация на персонала на обекта" от стр. 8 - до стр. 11, с 
описани отговорностите и правомощията на техническия ръководител, 
Длъжостно лице по безопасност и здраве в строителството, Специалист - 
контрол на качеството и "Екипи".  

 Раздел/част "Начини за осъществяване на координация и за съгласуване 
дейностите между ръководен екип и изпълнителски екип" от стр. 11 - до стр. 12. 

 Раздел/част "Комуникация с Възложителя и съгласуване на дейностите" от стр. 
12 - до стр. 13. 

 Раздел/част "Организация за снабдяване на обктите с необходимите 
материали" от стр. 13 - до стр. 18, заявяване на материалите, приемане и 
съхраняване на материалите, контрол при доставките, влагане на материалирте, 
таблица с описани данни и производители/доставчици на материалите  

 Раздел/част "Технология и организация на изпълнението на строителството" от 
стр. 18 - до стр. 58, с описани технологии на изпълнение на: 



a) пътно ремонтни работи  
o Асфалтови работи с описание на технологичната последователност на 

изпълнение на полагане на асфлатовите пластове, материалите 
(производствео доставка и плагане) 

o Изпълнение на асфалтовите пластове, с описани и изпитване и приемане 
на завършените пластове, оборудване (механизация). 

o Възстановяване носещата способост на пътната настилка по 
съществуващото положение, по сувременни технологии без асфалтиране 
- описана технологията, включително организация на работата, 
технология, оборудване  за изпълнение по метода на "студено 
рециклиране".  Като отделни подраздели и части са представени 
"Качество на крайния продукт", с описани грижите за студено 
рециклирания пласт, лабораторните изпитвания, проверки, 
конструктивни отклонение, механизация и човешки ресурси. 

o разрушаване на бетонова настилка 
o разрушване на стара настилка от бетонови плочки 
o разрушване на стари бетонови бордюри 
o натоварване и извозване на негоден материал 
o подравняване и уплътняване на земно легло 
o доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък 
o доставка и полагане на бетонови бордюри 
o доставка и полагане на бетонови павета 
o доставка и полагане на бетонови плочи с размери 40/40/5 
o доставка и полагане на тактилни плочи с размери 40/40/8 

 Раздел/част "Мероприятия по безопасност на труда и противопожарана 
безопасност" от стр. 58 - до стр. 59. 

 Раздел/част "Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса 
(собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на 
интервенция, при изпълнение на СМР" от стр. 59 - до стр. 60 с описани: 

o Блокиране на достъпа от наличие на строителни работници и материали 
или задъствания на движението и заобикалянията 

o Прекъсване на водо- електро- и газоснабдяване, както и комунални 
услуги 

o Други негативни въздействия от строителни действия.  
При разглеждане на техническото предложения от гледна точка и за наличие на 

минимално изискуемите елементи описани в методиката за оценка, комисията установи 
следното:  

o Относно МЕ 1 в Раздел/част "Технология и организация на изпълнението 
на строителството" от стр. 18 - до стр. 58, с описани технологии на 
изпълнение на строителните работи свързани с "асфалтовите работи", 
част от подготвителните работи (разрушаване на бетонова настилка, 
стара настилка от бетонови плочки, стари бетонови бордюри и 
натоварване и извозване на негоден материал), но не е описал и като цяло 
в техническото предложение не са разгледни строителните работи 
свързани с ремонта и/или направа на улични оттоци, направа канал ф200 
за заустване на улични оттоци в РШ, направа на ревизионна шахта от 
сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м, машинно отпушване на 
оттоци с вода под налягане, почистване на канавки, банкети, регули, 
пътни и улични настилки, разваляне и ремонт на паважна настилка, 
доставка и монтаж на надлъжна  решетка със шир. 30 см, повдигане на 
ревизионна шахта, повдигане на ел. шахти (единични, двойни и тройни), 
настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 см в/у пясъчна 
основа, доставка и полагане на бетонови ивици около дървета, направа на 
улични оттоци, преместване на уличен отток и рекордиране на улични 



оттоци по ниво. В одобрената методика за оценка Възложителя е 
поставил категорично изискване предложението за подхода и 
организация на изпълнение на обекта, да включва технология, 
последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, отделно в 
приложената количествена сметка подробно са описани видовете 
строителни работи предвидени за изпълнение в настоящата поръчка. 
Липсата на описание на технологията на изпълнение на голяма част от 
видовете строителни работи предвидени за изпълнение в настоящата 
поръчка по същество е неизпълнение на минималното изискване за 
представяне на елемент МЕ1 за представяне на "технология, 
последователност и взаимовръзка нс СМР".   

o Относно МЕ 2 в Раздел/част "Организация на персонала на обекта" от 
стр. 8 - до стр. 11, са описани отговорностите и правомощията на 
техническия ръководител, Длъжостно лице по безопасност и здраве в 
строителството, Специалист - контрол на качеството и "Екипи" 
(принципно и общо описание на начина на формиране на работните 
екипи) в Раздел/част "Начини за осъществяване на координация и за 
съгласуване дейностите между ръководен екип и изпълнителски екип" от 
стр. 11 - до стр. 12 са описани кратко начина на йерархично 
взаимодействие между техническия ръкводител и бригадири на екипи. 
Обезпечаване на предвидените работи с материали е описано в 
Раздел/част "Организация за снабдяване на обктите с необходимите 
материали" от стр. 13 - до стр. 18. По отношение на изискването за 
представяне на техническа обезпеченост за всички дейности, включени в 
поръчката, във връзка с факта, че в предложението на участникът не са 
разгледани голяма част от предвидените строителни работи (не са 
описани технологиите  на изпълнение на работите свързани с шахти, 
канал, улични оттоци, канавки, паваж и други описани по горе за МЕ1) 
съответно за тези работи не е разгледан и въпроса с тяхната 
техническа обезпеченост и следователно не е изпълнено изискването 
на Възложителя за МЕ 2 свързано "с техническа обезпеченост за 
всички дейности, включени в поръчката, в съответствие с 
изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 
обявените условия на възложителя" 

o Относно МЕ 4 в Раздел/част "Мерки за намаляване на затрудненията за 
живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в 
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР" от стр. 59 
- до стр. 60 са описани мерки свързани с "Блокиране на достъпа от 
наличие на строителни работници и материали или задъствания на 
движението и заобикалянията", "Прекъсване на водо- електро- и 
газоснабдяване, както и комунални услуги" и "Други негативни 
въздействия от строителни действия", като под "други" негативни 
въздействия са описани "Избягване на работа през нощта", "Където е 
възможно, ще се използват съществуващите възможности на сервитут 
за преминаване, вместо да създава нови такива" и "За намаляване 
емисиите на прах , в следствие на строителството, улиците ще се 
пръскат с вода". Изискването на Възложителя е в техническото 
предложение участникът да разгледа базовите мерки идентифицирани 
като минимално необходими, които са "Организиране на работния 
процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 
крайните точки на пътните отсечки" и "Информиране на постоянно и 
временно пребиваващите граждани в периметъра на изпълняваните 
СМР, относно предстоящи строително-монтажни работи". В част 
Блокиране на достъпа от наличие на строителни работници и 
материали или задъствания на движението и заобикалянията" 



участникът е описал мерки относими към обезпечаване на транспортната 
свързаност, но по отношение на втората базова мярка е записал само 
"Информиране на обществеността за съществуващите райони на 
работа" това единствено изречение не обезпечава изискването на 
Възложителя участникът да е разгледал базовата мярка относно нейния 
обхват и предмет, както и текущото й прилагане. Следователно в 
техническото предложение на участникът не са изпълнени 
минималните изисквания свързани с разглеждане на базовата мярка 
"Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 
периметъра на изпълняваните СМР, относно предстоящи 
строително-монтажни работи".  

o Относно МЕ 5 в техническото предложение участникът не е разгледал в 
въпросите свързани с мерки за ограничаване на негативното влияние от 
строителния процес върху околната среда. Единствено в  Раздел/част 
"Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса 
(собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на 
интервенция, при изпълнение на СМР" от стр. 59 - до стр. 60 е записал 
единствено в част други негативни въздействия от строителни действия, 
следното "За намаляване емисиите на прах, в следствие на 
строителството, улиците ще се пръскат с вода". В методиката за 
оценка Възложителя е поставил минимално условие да се разгледат 
базовите мерки идентифицирани от него, които са "Недопускане на 
замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 
масла и др. работни течности от механизацията", "Намаляване 
запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката" и  
"Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 
строителство". Видно от изложеното в техническото предложение 
участникът не е изпълнил минималното изискване на Възложителя 
относно този елемент, като не е разгледал, обхват и предмет, както и 
текущото прилагане на базовите мерки свързани с опазвасне на 
околната среда.  

 Предвид горепосоченото комисията изведе обосновано заключение, че 
участникът „Сис Стийл"  ЕООД не е изпълнил посоченото в документацията условие 
свързано с минимнално съдържание на техническото предложение описани в 
"Методика за оценка"   и е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката, като по този начин е представил 
неподходяща офертата по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и във връзка 
с изискването на Възложителя записано в "Методика на оценка" относно 
задължителните елементи в съдържанието на Техническото предложение и записаното 
в Документацията, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 
офертата, Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника „Сис Стийл"  
ЕООД от по-нататъшо участие в настоящата обществена поръчка, предвид 
обстоятелството, че участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за 
възлагане и е представил оферта, като по този начин е представил неподходяща 
офертата по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. 

 
2. Участник "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД 

2.1. Относно наличност на представените документи: 
 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са  
представени: Образец № 1 „Техническо предложение“ с приложени към него   
Приложение 1 - "Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет 
"Поддръжка на пътна инфраструктура на територията на Район Панчарево", 



"Основни материали при изпълнение на поръчка с предмет: "Поддръжка на пътна 
инфраструктура на територията на Район Панчарево". 

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 
документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 
отношение  на техническото предложение. 

 

2.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 
участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя / и констатира:  

В приложения Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът  е попълнил 
срок за  стартиране на работа, считано от датата на получаване на възлагателно писмо 
за стартиране на работа на конкретен обект от предмета на поръчката. 

 Към точка 5.2 на Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът е 
приложил Приложение 1 - "Техническо предложение за изпълнение на поръчка с 
предмет "Поддръжка на пътна инфраструктура на територията на Район 
Панчарево", което съдържа следното:   

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  (от стр. 9 до 
стр.14 ) с включени следните точки : 

1. Предмет на обществената поръчка. Обхват и цели на поръчката   

2. Съществуващо положение  

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
(от стр. 14 до стр.28) с включени следните точки : 

1. Мобилизация и подготвителни дейности    

2. Доставка на необходими материали   

3. Гарантиране безопасността на движение на автомобили и пешеходци   

4. Изпълнение на строително-монтажните работи    

5. Проби и изпитвания по време на строителството   

6.  Документация за обектите и отчитане на строителството    

7.  Демобилизация и Почистване на строителната площадка   

III. ПОДХОД И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО 
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА (от стр. 28 до стр.29) и 
ТЕХНОЛОГИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОВРЪЗКА НА ИЗВЪРШВАНИТЕ 
СМР (от стр. 29 до стр.141) с включени следните точки: 

1. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (стр. 29-43) 

2. „ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ" (стр. 44-58) с подточки:  

2.1. Разкъртване на неармиран бетон   

2.2. Разкъртване на бетонни ивици, разваляне на бетонови бордюри. Разваляне 
на тротоар от бетонови плочи   

2.3. Срязване на асфвалтова настилка с циркуляр   

2.4. Фрезоване на асфалтова настилка    

2.5. Разваляне на паважна настилка. Натоварване на паваж от развалена настилка   

2.6. Натоварване и извозване на строителни отпадъци   

2.7. Изкоп за земни почви ръчно за улица и тротоари с дълбочина (до 0,15 ми до 
0,50 м)   

2.8. Изкоп на земни почви машинно   

2.9. Натоварване и извозване на земни почви - машинно. Натоварване и 
извозване на земни почви - ръчно   

2.10. Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон   



2.11. Направа на единичен едноставен отток   

2.12. Направа на единичен двуставен отток   

2.13. Направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РШ   

2.14. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина  
до 2м   

2.15 Машинно отпушване на оттоци с вода под налягане   

2.16. Почистване на канавки, натоварване и извозване на отпадъци   

2.17. Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и 
уплатняване, включително натоварванеи извозване   

2.18. Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително 
събирането им, натоварването и извозването им   

3. „ПЪТНИ РАБОТИ"   

3.1. Доставка и направа на основа от баластра, вкл. трамбоване   

3.2. Доставка и направа на основа от трошен камък 0-40, вкл. трамбоване   

3.3. Доставка и полагане на бетонни бордюри 18/35 и водещи ивици. Доставка и 
полагане на бетон С10/12 за основа на бордюри   

3.4. Ремонт на паважна настилка с транспорт на павета от склад   

3.5. Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо 
положение, по съвременни технологии без асфалтиране (дебелина 20 см, 40 см)   

3.6. Доставка и монтаж на надлъжна решетка със шир. 30 см   

4. „АСФАЛТОВИ РАБОТИ"   

4.1. Полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала   

4.2. Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2)   

4.3. Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон   

4.4. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон   

4.5. Доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с 
дебелина 2 см   

4.6. Повдигане уличен отток (двоен уличен отток), включително доставка на 
материали (стр. 113-114) 

4.7. Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане 
на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, 5 см и 6 см   

4.8. Почистване, продухване и заливане на фуги   

4.9. Почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя   

4.10. Обкантване на кръпката с битумна паста   

5. „НАПРАВА ТРОТОАРИ"   

5.1. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за тротоари    

5.2. Направа на настилка от павета „бехатон", „хексатон", „уни паваж" и тактил   

5.3. Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, вкл. и 
доставка на материалите   

5.4. Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите    

5.5. Повдигане на ел. шахта-единична, двойна и тройна, включително доставка 
на материалите   

5.6. Производство на пясъчен асфалтобетон   

5.7. Настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 см в/у пясъчна основа 
от 20 см и засипка на отворите с пясък и хумус   

5.8. Доставка и полагане на бордюр за понижение с размери 8/16   

5.9. Доставка и полагане на бетонови ивици около дървета   



6. „ОТВОДНЯВАНЕ"   

6.1. Направа на улични оттоци    

6.2. Преместване на уличен отток    

6.3. Рекордиране на улични оттоци по ниво   

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ 
(стр. 141-174) с включени следните точки: 

1. Обезпечаване с механизация (стр. 141-155) 

2. Обезпечаване с материали (стр. 155-157) 

2.1. Доставка на материали    

2.2. Контрол на качеството на доставените материали    

3. Обезпечаване с човешки ресурс (стр. 164-174) 

3.1. Ключов персонал за изпълнение на поръчката    

3.2. Комуникация между участниците в процеса   

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, КАСАЕЩИ СОЦИАЛНИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 175-184) с включени следните точки: 

1. Физически достъп вкл Предварителна информираност на обществеността   

2. Мерки за достъпна среда   

3. Външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и др.)   

4. Достъп до комунални услуги   

5. Транспорт   

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, КАСАЕЩИ ОКОЛНАТА (стр. 184-
193) с включени следните точки: 

1. Мерки за опазване на околната среда от въздействието на оборудването   

2. Опазване на атмосферния въздух   

3. Управление на строителни отпадъци в процеса на строителството    

4. Мерки за опазване на водите   

5. Мерки за опазване на околната среда от замърсяване на почвата    

6. Опазване на растителния свят и ландшафта   

7. Мерки за опазване на околната среда от излив на непречистени отпадъчни 
води   

VII. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (стр. 194-205) с 
включени следните точки: 

1. Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя   

2. Мероприятия за подобряване условията на работа   

VIII. ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ (стр. 205-224) с 
включени следните точки: 

1. Контрол на качеството   

2. Структура за управление на качеството на поръчката   

3. Отговорности, пълномощия и обмен на информация   

Допълнително е приложена Таблица с включени всички материали, които предвижда за 
влагане при изпълнението на поръчката с техните спецификации, производител и/или 
доставчик. 

При разглеждане на техническото предложение от гледна точка и за наличие на 
минимално изискуемите елементи описани в методиката за оценка, комисията установи 
следното:  



В точка 1 на Образец 1 участникът е оферирал 10 календарни дни срок за 
стартиране на работата след получаване на възлагателно писмо. В точка 1. 
Мобилизация и подготвителни дейности  (стр. 14-15) на Раздел II. ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ. ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА участникът 
е описал действията, които ще извърши след получаване на възлагателно 
писмо (етапа на подготвителните дейности), с което е изпълнил условието 
поставено от Възложителя в Раздел 3.6. подточка  12. "Съдържание на 
офертите и изисквания", по конкретно подточка 12.1.3. на Документацията за 
участие Възложителя, което е следното "участниците следва да оферират 
срок за стартиране на работа, след получаване на възлагане и указания за 
стартиране на работа за конкретен обект от страна на Възложителя. 
Оферираният срок не подлежи на оценка, но следва да бъде мотивиран и 
обоснован от участника в неговото техническо предложение, а именно да 
бъде обяснено защо и как оферираният от участника срок за стартиране на 
работа е реален и възможен с оглед на предложената организация и 
ресурсите за изпълнение от конкретния участник."   

 

o Относно МЕ 1 в Раздел  "Подход и организация при изпълнението на 
строително монтажните работи в обхвата на поръчката" (от стр. 28 до 
стр.29) и "Технология, последователност и взаимовръзка на извършваните 
смр" (от стр. 29 до стр.141), в отделни точки и подточки са описани за всички 
видове строителни работи включени в Техническата спецификация и 
предложената количествена сметка. За всяка строителна дейност и отделна  
работа участникът е представил технологията (начина) на изпълнение, при 
описанието на технологиите на изпълнение са включени изискванията, които 
ще се спазват, материалите предвидени за влагане, връзката с другите 
предвидени СМР, контрола и пробите, които ще се извършват. Към всеки вид 
строителна работа е приложена таблица в която са представени : 
"механизацията" като брой и вид, броя работници, които ще изпълняват 
дейността, "техническия контрол" - ключовите експерти и техните задължения 
и отговорности  за изпълнение на съответната строителна работа, 
"максималната производителност" (описана максималната дневна 
производителност при така определените ресурси и технология). При 
запознаване със съдържанието на този раздел, комисията установи, че са 
изпълнени изискванията за представяне на елемент МЕ 1, а именно 
разгледани са всички видове строителни работи подхода за цялостното 
изпълнение и изпълнението на отделните строителни работи, тяхната 
технология, последователност, ресурсна обезпеченост, взаимовръзка и те са в 
съответствие с изискванията на Възложителя и нормативната уредба. 

 
o Относно МЕ 2 в Раздел IV. "Организация на обезпечаване на необходимите 

ресурси" от стр. 141 до стр174 в рамките на  включените в раздела точки 
съответно:    

- точка 1. "Обезпечаване с механизация" е описано детайлно вида и 
характеристиките на предвидените строителни машини и оборудване, 
доставката им на обекта, действията при настъпване на аварии с механизацията  
по време на работа (план за действие), ремонти представени са и конкретни 
примери, план за действие по заместване и ремонт на повредено оборудване  
Отделно в раздел III при описанието на изпълнението (технологията), на всеки 
вид строителна работа (дейност) участникът е представил конкретните машини 
оборудване които ще ползва за изпълнението на съответната строителна 
работа. 

- точка 2. "Обезпечаване с материали" с описани действията по подготовка и 
доставка, организационна рамка на доставката на материалите, график, 



организацията начина на заявяване и приемане на доставените материали, 
организация на складирането, контрола на качеството. Отделно като 
приложение към техническата оферта участникът е представил таблица с 
включени всички материали, които предвижда за влагане при изпълнението на 
поръчката с техните спецификации, производител и/или доставчик.   

- точка 3. "Обезпечаване с човешки ресурс" от стр. 164 до стр.174 са представени в 
подточка 3.1. "Ключов персонал за изпълнение на поръчката"   - системата за 
организация и разпределение на отговорностите на персонала, с включени 
организационна схема /показваща йерархична схема/ (стр. 167) и описани 
конкретните задължения и отговорности на ключовите експерти предвидени от 
участника за изпълнение на поръчката. Отделно в раздел III при описанието на 
изпълнението (технологията), на всеки вид строителна работа (дейност) 
участникът е представил конкретните задължения и отговорности на 
ключовите експерти.  

     Въз основа на изложените по горе констатации, комисията установи, че са 
изпълнени изискванията за представяне на елемент МЕ 2 

 
o Относно МЕ 3 в Раздел IV. "Организация на обезпечаване на необходимите 

ресурси"   в точка 3 (стр. 164-174) в 3.1 "Ключов персонал за изпълнение на 
поръчката  и 3.2. "Комуникация между участниците в процеса", участникът е 
представил подход на взаимодействие между членовете на строителния екип, 
тяхната субординация, както  и осъществяване на комуникация с Възложителя 
и заинтересованите страни. При запознаване със съдържанието на този раздел, 
комисията установи, че са изпълнени изискванията за представяне на 
елемент МЕ 3.  
 

o Относно МЕ 4 в раздел V "Мерки за намаляване на негативното въздействие 
от изпълнението на поръчката, касаещи социалните характеристики"  от стр. 
175 - до стр. 184 участникът в отделни точки е описал, 1. "Физически достъп 
вкл Предварителна информираност на обществеността";  2. "Мерки за 
достъпна среда";  3. "Външна среда";  4. "Достъп до комунални услуги"; 5. 
"Транспорт".    При подробно запознаване с описаните в отделните точки на 
този раздел конкретни мерки във връзка с "Базовите мерки идентифицирани 
като минимално необходими" за този елемент констатира следното: 

o Относно базова мярка "Информиране на постоянно и временно 
пребиваващите граждани в периметъра на изпълняваните СМР, относно 
предстоящи строително-монтажни работи" в точка 1 на Раздел  V 
участникът е описал мярката и действията по текущото й  прилагане, с което 
е изпълнил изискването на Възложителя. 

o  Относно базова мярка "Организиране на работния процес, така че да 
се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на 
пътните отсечки" в точка 1  Раздел  V участникът е  представил действия 
по обезпечаване на достъпността при изпълнение на строителните работи, 
но конкретиката по действията по текущото прилагане на мярката са 
детайлно описани в точка 1 "Временна организация на движението" на 
Раздел III. "Подход и организация при изпълнението на строително 
монтажните работи в обхвата на поръчката" , с което е изпълнил 
изискването на Възложителя.  

Съгласно констатираните факти и наличните текстове и описания в отделните 
части на Раздел  V и Раздел III  комисията установи, че са изпълнени изискванията за 
представяне на елемент МЕ 4.  

 



o Относно МЕ 5 в раздел VI. "Mерки за намаляване негативното въздействие 
изпълнението на строителния процес, касаещи околната" от стр. 184 - до стр. 
193 на техническото предложение участникът е разгледал  въпросите свързани 
с: 

 базова мярка "Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности 
от механизацията" в точка 4, 5 и 7 на Раздел  VI са описани различните 
мерки и действията по текущото им  прилагане. Отделно в точка 1 на Раздел 
IV. "Организация на обезпечаване на необходимите ресурси" участникът е 
описал, действията при настъпване на аварии с механизацията  по време на 
работа (план за действие), ремонти представени са и конкретни примери, 
план за действие по заместване и ремонт на повредено оборудване с което е 
представил действия в случаите на отклонение, с което е изпълнено 
изискването на Възложителя. 

 базова мярка "Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката" в точка 2 на Раздел  VI са описани мерките и 
действията по текущото им  прилагане, с което е изпълнено изискването на 
Възложителя. 

 базова мярка "Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство" в точка 3 на Раздел  VI са описани мерките и 
действията по текущото им  прилагане, с което е изпълнено изискването на 
Възложителя. 

Съгласно констатираните факти и наличните текстове в отделните точки на 
Раздел  VI Раздел IV комисията установи, че са изпълнени изискванията за 
представяне на елемент МЕ 5.  

  
 Предвид по горе изложеното комисията изведе обосновано заключение, че 
участника "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД е изпълнил посоченото в документацията 
условие свързано с минимално съдържание на техническото предложение описани в 
"Методика за оценка" (относно елементи МЕ1, МЕ2, МЕ3 МЕ4 и МЕ5)   

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 
цялост (Образец 1   и приложенията към него) комисията установи, че са налице 
всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по 
Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически 
показатели офертата на участник  "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД. 

 

2.3. Комисията премина към оценка на предложението на участника съгласно 
одобрената Методика за оценка по Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) = Организация за изпълнение на поръчката. 

 
 Относно предложението на участникът както по горе /в настоящия протокол бе 
мотивирано, са налице задължително изискуемите елементи. Комисията разгледа 
предложението на участника относно "УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ съответно:  

2.3.1. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в точка 1 на методиката, а именно „ 1. За всяка 
дейност са определени задачи при изпълнението и са дефинирани необходимите 
ресурси за тяхното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 
ресурси и др.)“ При подробно запознаване със съдържанието на раздел III. "Подход и 
организация при изпълнението на строително монтажните работи в обхвата на 
поръчката" (от стр. 28 до стр.29) и "Технология, последователност и взаимовръзка на 
извършваните смр" (от стр. 29 до стр.141), участникът е отделни точки и подточки е 



декомпозирал всички дейности от техническата спецификации, като са обхванати 
всички видове строителни работи включени в поръчката. За всяка строителна  работа и 
дейност  участникът е представил освен технологията (начина) на изпълнение, но са 
представени в табличен вид ресурсите, които предвижда за изпълнението и 
конкретните отговорни ключови експерти и техните задължения и отговорности  за 
изпълнение на съответната строителна работа, както и "максималната 
производителност" (описана максималната дневна производителност при така 
определените ресурси и технология). При описанието предвидените технологии, 
ресурсите, и задачите на отговорните експерти за всички дейности и включените в тях 
строителни работи е отчетена спецификата на настоящата поръчка (факта, че 
подлежащите на възлагане СМР са свързани с „поддръжка“ на пътна и улична мрежа“, 
а не пътни работи от общ характер). С обхвата, начина  и съдържанието на  представяне 
на всички дейности  и строителни работи (задачи) участникът е изпълнил условията 
определи  от Възложителя за надграждащия елемент по точка 1 на методиката за 
оценка.    

 
2.3.2. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в точка 2 на методиката, а именно „Представена е 
вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение, които гарантират ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики“. При за познаване с техническото предложение в 
неговата цялост, а именно описаните конкретни технологии за всеки вид дейност и 
строителна работа (в Раздел III.) описаните за тях контролни дейности (вменени на 
отделните експерти) и представените  в Раздел VIII. „Дейности по вътрешно фирмен 
контрол“ (стр. 205-224) процедури по контрол на качеството, структура за управление 
на качеството на настоящата поръчка и  отговорностите, пълномощията и обмена на 
информация във връзка с обезпечаване на качеството, комисията установи, че са налице 
всички обстоятелства посочени в точка 2 на методиката за оценка. 

Следователно участникът е изпълнил условието записано в точка 2 за надграждане 
над минималните изисквания, а именно представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните 
експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на 
поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които 
гарантират ефективното и навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики 

 

2.3.3. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в точка 3 на методиката, а именно „Предложени са 
допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 
възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да 
са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР, без 
значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата 
и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.“ При детайлно 
запознаване с описаните в Раздел V. „Мерки за намаляване на негативното 
въздействие от изпълнението на поръчката, касаещи социалните характеристики“ 
(стр. 175-184) комисията установи, че в основната си част те включват обхват и 



отделни аспекти на базовите мерки. Допълнителните мерки свързани с достъпа до 
сградите, (в обхвата на интервенции), до  комунални, услуги увеличения трафик и 
външните фактори не са представени съгласно изискванията на Възложителя и в 
основната си част има общ принципен характер (приложими за всеки един строителен 
обект). На база тези констатации комисията изведе обосновано заключение, че за 
офертата не са налице обстоятелствата изискуеми за надграждащия фактор по точка 3 
на методиката за оценка.   

 

2.3.4. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в точка 4 на методиката, а именно „Предложени са 
допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи 
и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т. е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 
едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 
на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.“ При детайлно запознаване 
с описаните в Раздел VI. „Мерки за намаляване негативното въздействие 
изпълнението на строителния процес, касаещи околната“ (стр. 184-193) комисията 
установи, че в основната си част те включват обхват и отделни аспекти на базовите 
мерки. Допълнителните мерки свързани с шум, вибрации и ландшаф  не са представени 
съгласно изискванията на Възложителя и в основната си част има общ принципен 
характер (приложими за всеки един строителен обект). На база тези констатации 
комисията изведе обосновано заключение, че за офертата не са налице обстоятелствата 
изискуеми за надграждащия фактор по точка 4 на методиката за оценка.   

Въз основа на горе изложените констатации и мотиви за техническото предложение на 
участникът са налице надграждащите условия поставени от Възложителя по точки 1 и 2 
на методиката за оценка. Съгласно одобрената методика при две надграждащи условия  
техническото предложение се оценява с 40,00 точки /20,00т+ 10,00т + 10,00т./ по 
Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) = Организация за 
изпълнение на поръчката. 

  
3. Участник "Мегаинвест -холд" ЕООД 

3.1. Относно наличност на представените документи: 
 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са  
представени: Образец № 1 „Техническо предложение“ с приложени към него   "Работна 
програма" Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, Списък на техническите лица, 
които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка и  приложени 
копия на документи за доказване на образованието, правоспособността, 
квалификацията, специфичен професионален опит на посочените от участника 
експерти.   

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 
документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 
отношение  на техническото предложение 

3.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 
участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя / и констатира:  



В приложения Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът  е попълнил 
срок за стартиране на работа, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за 
стартиране на работа на конкретен обект от предмета на поръчката. 

 Към точка 5.2 на Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът е 
приложил "Работна програма" която съдържа следното:   

I.  "Въведение"  от стр. 1 в което е записан предмета на поръчката; 

II. "Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и 
подготовка на строителната площадка" (стр 1 - 14) с включени следните части и 
подточки: 

o Раздел/част "Ограничителни условия" от стр. 1; 

o Раздел/част "Подход за изпълнение на поръчката като цяло" от стр.1 - до стр.3   

o т. 2.1 "Организация на работа" от стр. 3 - до стр. 5, с описани основни 
принципи на управление и организаци на трудовите ресурси.    

o т. 2.2  "Подготвителни дейности и мероприятия" от стр. 5- до стр. 6 

o т. 2.3. "Подготовка на площадката, мобилизация и временно строителство" 
от стр. 6 - до стр. 14, с описана подготовката на строителаната площадка дейности по 
охрана на обекта, пътни и съобщителни връзки, снабдяване на строителната площадка с 
вода и електричесртво, временно електрозахранване, ВОБД, пътни знаци, предпазна 
ограда. 

III. "Организация за изпълнение на строително монтажните работи" от стр. 14 - 
до стр. 75, с включени следните точки: 

1. Въведение 

2. Действия след получаване на възлагателно писмо 

3. Отлагане върху терена 

4. Етап Подготвителни и земни работи  

4.1. Дейност 1 - "Демонтаж на бетонови елементи", с включени  позиции 1, 2, 3, 
4 и 8 от КС  

4.2. Дейност 2 - "Почистване" с включени  позиции 21, 22,  и 23 от КС 

4.3. Дейност 3 - "Изкопни работи" с включени  позиции 10, 11,  и 12 от КС 

4.4. Дейност 4 - "Натоварване и извозване на земни маси" с включени  позиции 
13,  и 14 от КС; 

4.5. Дейност 5 - "Фрезоване и изряване на асфалтова настилка" с включени  
позиции 5  и 6 от КС; 

4.6. Дейност 6 - "Натоварване и извозване на строителни отпадъци" с включени  
позиции 8  и 9 от КС; 

4.7. Дейност 7 - "Насипни работи" с включени  позиции 15, 24, 25, 28  и 29 от КС; 

4.8. Дейност 8 - "Почистване" с включени  позиции 48, 49, 50  и 51 от КС; 

4.9. Дейност 9 - "Направа оттоци" с включени  позиции  16, 17, 39, 40, 66, 67, 68  
и 20 от КС; 

4.10. Дейност 10 - "Ревизионни шахти" с включени  позиции 30, 18, 19, 58, 59, 60  
и 61 от КС; 

4.11. Дейност 11 - "Бетонови работи" с включени  позиции 31  и 65 от КС; 

5. Етап втори. Направа на пътни настилки 

5.1. Дейност 1 "Направа на пътни бордюри" с включени позиции 32, 64 и 26 от 
КС 

5.2. Дейност 2 "Полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на 
материали" с включена позиция 33 КС 

5.3. Дейност 3 "Направа на кръпки" с включени позиции 47, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 
42, 43, 45 и 46 от КС 



- 5.1.2. Задача 2 . "Доставка и полагане на асфалтова смес за свързаващ пласт 
/биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС" 

- 5.1.3. Задача 2 . "Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за 
кръпки с дебелина 4 см " 

5.4. Дейност 4 "Ремонт на паважна настилка с транспорт на павета от склад" с 
включена позиция 27 от КС 

6. Етап трети "Ремонт тротоарни настилки" 

6.1. Дейност 1 "Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за 
тротоари" с включена позиция 52 от КС 

6.2. Дейност 2 "Направа на настилки от павета" с включени позиции 53, 54 и 55 
от КС 

6.3. Дейност 3 "Направа на тротоари от тактилни и тротоарни плочи и 
полагане на паркинг елементи" с включени позиции 56, 57 и  63 от КС 

7. Етап четвърти "почистване на строителната площадка, демобилизация и 
подготовка на документация за предаване на обекта"  

7.1. Дейност 1 "Почистване на строителната площадка"   

7.2. Дейност 2 "Приключване на строителството с подписване на приемо-
предавателен протокол за 100% извършени СМР"   

7.3. Дейност 3 "Предаване на обекта"   

7.4. Дейност 4 "Гаранционна поддръжка и отстраняване на гаранционни 
дефекти" 

За всяка от дейностите са описани "механизация" (като брои и вид), "Експертен 
ресурс", "Тррудов ресурс", "Строителни материали" и "Технология на изпълнение" 

8. План за замяна на повредена строителна техника 

III. "Организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и трудовия ресурс 
/работници/, разпределение на отговорностите и дейностите между тях, 
координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочни изпълнение на строителството" от стр. 
75 - до стр. 90,   с включени следните точки: 

1. "Организация на ключовия екип"  

1.1. "Отговорности и задължения на ръководния персонал"   

2. "Отговорности и задължения на изпълнителския персонал"    

II. "Начини на осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини 
осигуряват ефективност и надеждност  на комуникацията" от стр. 90 - до стр. 
94;   

III. "Мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти 
/ръководния състав/, с които да се гарантира качествено изпълнение на 
поръчката в рамките на и свързано с оферирания от участника срок за 
изпълнение , както е посочено в календарния график" от стр. 94 - до стр. 111 

IV. "Мерки за опазване на околната среда" от стр. 112 - до стр. 126 с включени 
следните точки: 

1. "Нормативна уредба" 

2. "Мерки за опазване на околната среда, които "МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД 
ще приложи при изпълнението на поръчката", съответно: 1. "Мерки за опазване 
на атмосферния въздух"; 2."Мерки за опазване на водите"; 3."Мерки за опазване 
на почвите"; 4. "Опазване на биологичното разнообразие и неговите елементи"; 
5."Защита от шум и вибрации"; 6."Мерки за управление на отпадъците"; 
7."Други мерки за опазване на околната среда в периода на строителството" . 
Като за всеки един от разгледаните аспекти на околната среда са описани  
"Въведение", "Задължителни мерки", "За намаляване на емисиите на прах", 



"Допълнителни задължителни мерки, които МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД ще 
приложи при изпълнението на поръчката". Отделно е направен "Анализ на 
основните строителни отпадъци" и "Действия за третиране на отпадъците"  

V. "Мерки за безопасност и намаляване на затрудненията при извършване на 
строителството" от стр. 127 - до стр. 134 с включени следните точки: 

1. "Мерки за здравословни и безопасни условия на труд"  

2. "Мерки за осигуряване безопасност на гражданите"  

3. "Мерки осигуряващи комфорта на гражданите"  

4. "Мерки за опазване на зелената система на Столична община - Район 
Панчарево"  

5. "Мерки за опазване на общинските улици и пътища, по които ще се 
превозват от и до обекта строителна техника, строителни материали и 
строителни отпадъци"  

6. "Мерки за предварително информиране на обществеността за районите на 
работа и за планираната организация на трафика на строителната 
механизация, необходими за изпълнение на строителството"  

7. "Конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване  на 
заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на 
електро, ВиК, Топлоснабдяване и комуникационни мрежи на съседни имоти и 
сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР." 

8. "Предложения за реализация на решения за временно захранване, съобразени 
с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР" 

9. "Мерки за избягване на ненужното паркиране и струпване на строителна 
механизация"  

 

При разглеждане на техническото предложения от гледна точка и за наличие на 
минимално изискуемите елементи описани в методиката за оценка, комисията установи 
следното:  

o В Раздел 3.6. подточка  12. "Съдържание на офертите и изисквания", по 
конкретно подточка 12.1.3. на Документацията за участие Възложителя е 
указал, следното "участниците следва да оферират срок за стартиране на 
работа, след получаване на възлагане и указания за стартиране на работа за 
конкретен обект от страна на Възложителя. Оферираният срок не 
подлежи на оценка, но следва да бъде мотивиран и обоснован от участника 
в неговото техническо предложение, а именно да бъде обяснено защо и как 
оферираният от участника срок за стартиране на работа е реален и 
възможен с оглед на предложената организация и ресурсите за изпълнение от 
конкретния участник."  В тази връзка комисията установи следните факти и 
констатации: 

o В точка 1 на Образец 1 участникът е оферирал 2 календарни дни срок за 
стартиране на работата след получаване на възлагателно писмо. В 
приложената "Работна програма"  

o В Раздел II. "Организация и мобилизация на използваните от участника 
ресурси и подготовка на строителната площадка" точки т. 2.2  
"Подготвителни дейности и мероприятия" от стр. 5- до стр. 6 и т. 2.3. 
"Подготовка на площадката, мобилизация и временно строителство" от 
стр. 6 - до стр. 14, са описани дейности свързани с предварителните 
срещи и разяснителна кампания,  подготовката на строителната площадка 
свързани с организиране на временното строителство, охрана на обекта, 
пътни и съобщителни връзки, снабдяване на строителната площадка с 
вода и електричество, временно електрозахранване, ВОБД, пътни знаци, 



предпазна ограда. В тези точки са представени текстове приложими за  
всеки строителен обект свързан с изпълнение на пътни работи, и не 
поясняват, как в рамките на оферирания срок от два дни участникът ще ги 
изпълни. Още повече на стр. 8 и 9 описани са следните организационни 
дейности по  ВОБД, "За създаване на временна организация на движение, 
Изпълнителят ще представя Работен проект за временна организация и 
безопасност на движението (ВОБД) на необходимите места съгласно 
Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи по пътищата и улиците за съгласуване", "Агенция 
„Пътна инфраструктура" и общинските администрации съгласували 
ВОБД, издават заповед за въвеждане и поддържане на ВОБД, с която се 
указват временният режим на движение, срокът на действие на ВОБД и 
съставът на комисията за приемането на временната организация и за 
нейното премахване." и "Приемане. За приемането на поставената 
вертикална сигнализация ще се организират Комисии с представители 
на Областно пътно управление, КАТ пътна полиция и Изпълнителя, 
които изготвят Протокол. На база на този Протокол Областно пътно 
управление и Агенция „Пътна инфраструктура" издава Заповед за 
въвеждане на временния режим на движение на МПС и Срок на 
неговото действие" като участникът не е пояснил как тези дейности ще 
се организират и изпълнят в рамките на оферираните два дни за започване 
на работа.  

o В точка 2 "Действия след получаване на възлагателно писмо " на раздел 
III. "Организация за изпълнение на строително монтажните работи"  на 
стр. 15 участникът е записал "С възлагателното писмо, Възложителят 
ще определи датата на започване на строителството. Очакваме, че 
същото ще ни бъде изпратено няколко дни преди началото на срока, 
за да извършим мобилизация и подготовка на строителната 
площадка. Тази дейност подробно сме описали по-горе." От този текст е 
видно, че участникът "очаква" Възложителя да съобрази времето за 
започване на строителните работи с предвидените от него 
организационни дейности, а не обосновава как в рамките на оферираните 
от него два календарни дни ще изпълни заявените от него подготвителни 
работи.  

Видно от цитираните по горе текстове от "Работната програма" на участника, 
същия не е изпълнил поставеното от Възложителя условие да оферирания в т. 2 на 
Образец 1 срок за стартиране на работата след получаване на възлагателно писмо "да 
бъде мотивиран и обоснован от участника в неговото техническо предложение" и 
" да бъде обяснено защо и как оферираният от участника срок за стартиране на 
работа е реален и възможен", а именно описани са дейности по изготвяне на работен 
проект за ВОБД, неговото съгласуване от АПИ, общинската администрация, след което 
за поставената вертикална сигнализация да се организира комисия с представители на 
Областно пътно управление, КАТ пътна полиция и Изпълнителя за приемането и, всяка 
от които дейности  без да е посочено как в оферираните два календарни дни ще се 
изпълнят, и също записал, е че "очаква" Възложителя с възлагателното писмо да му 
предостави "няколко дни" за да извърши мобилизация и подготовка на строителната 
площадка.  

 

o Относно МЕ 1 в Раздел  III. "Организация за изпълнение на строително 
монтажните работи" от стр. 14 - до стр. 75, са описани технологии на 
изпълнение на строителните работи включени в приложената количествена 
сметка, но при подробно запознаване с тези технологии се установиха следните 
факти: 



o В голяма част от дейностите участникът повтаря еднакви текстове за 
"Технология на изпълнение" например:  

 При етап "Подготвителни и земни работи" за Дейност 3 "Изкопни 
работи" (с включени:   Изкоп за земни почви ръчно за улица и тротоари 
с дълбочина до 0,15 м, Изкоп за земни почви ръчно за улица и тротоари 
с дълбочина до 0,50 м, Изкоп на земни почви машинно) и Дейност 4 
"Натоварване и извозване на земни маси" (с включени: Натоварване и 
извозване на земни почви - ръчно и Натоварване и извозване на земни 
почви - машинно) за технология на изпълнение, механизация и 
експертен ресурс са приложени напълно идентични текстове, 
(единствената разлика е в броя на работниците), от така приложените 
текстове не става ясно, които от строителните работи са относими към 
Дейност 3 и кои са относими към Дейност 4 както и какви са функциите 
и отговорностите на експерта по част "Геодезия" при изпълнение на 
Дейност 4.  

 При етап "Подготвителни и земни работи" за Дейност 2 
"Почистване" (с включени: Почистване на канавки, натоварване и 
извозване на отпадъци, Почистване на банкети от ниска растителност, 
подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване, 
Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително 
събирането им, натоварването и извозването им на настилката от 
наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и 
разтоварване на депо - до 10 км) и Дейност 8 "Почистване"  (с 
включени: Почистване, продухване и заливане на фуги, Почистване 
асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя, 
Почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор, Обкантване 
на кръпката с битумна паста) за технология на изпълнение, механизация 
трудов и експертен ресурс са приложени напълно идентични текстове. 
От така приложения текст за технология на изпълнение не отчита 
спецификата на включените в тези дейности работи, например за 
Дейност 2 не е отчетено изпълнението на  "Почистване на банкети от 
ниска растителност, подравняване и уплътняване". За Дейност 8 макар, 
че участникът е заявил, че в тази дейност са включени работи 
"Почистване, продухване и заливане на фуги" и "Обкантване на 
кръпката с битумна паста " за тези работи липсва описана технология 
на изпълнение.  

 При етап "Подготвителни и земни работи"  в дейности 9, 10 и 11 
(съответно Дейност 9. "Направа на оттоци" с включени: Направа на 
единичен двуставен отток, Направа на единичен едноставен отток, 
Повдигане уличен отток, включително доставка на материали, 
Повдигане на двоен уличен отток, включително доставка на материали, 
Направа на улични оттоци, Преместване на уличен отток, Рекордиране 
на улични оттоци по ниво, Машинно отпушване на оттоци с вода под 
налягане; Дейност 10 "Ревизионни шахти" с включени: Доставка и 
монтаж на надлъжна решетка със шир. 30 см, Направа канал ф200 за 
заустване на улични оттоци в РШ, Направа на ревизионна шахта от 
сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м, Повдигане на 
ревизионна шахта, включително доставка на материалите, Повдигане на 
ел. шахта-единична включително доставка на материалите, Повдигане 
на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите, Повдигане 
на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите; Дейност 11  
"Бетонови работи" с включени: Направа на бетонови водещи ивици, 
включително доставка на материалите и Доставка и полагане на 
бетонови ивици около дървета)  в описаната технологията за изпълнение 



са включени напълно идентични текстове свързани с  "Заготовка и 
полагане на арматура", "Направа на кофражи и декофриране" и 
"Полагане на бетони", които са общи принципни за изпълнение на тези 
видове работи, не отчитат конретиката и спецификата на насоящата 
обществена поръчка и дори им части които са несъвместими със 
естеството на работите включени в предмета на поръчка (например при 
описаната технология на изпълнение на кофражите участникът описва 
"монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго" - такива кофражи 
не са приложими нито за изпълнение на уличните оттоци нито за 
шахтите или другите пътни работи които изискват направа на кофраж, 
при бетоновите работи участника описва полагане на бетони с кюбели и 
бетонпомпи без да става ясно за кои съоръжения се налага полагане на 
такива обеми, че да се налага полагане на бетони по тези начини, 
отделно в Дейности 10 и 11 въпреки описаните начини на полагане на 
бетоните в механизацията не са предвидени кран /за кюбела/ или бетон 
помпа. И в заключение в описаните технологии за работите включени в 
Дейност 10 липсва технология за изпълнение на РШ.   

 При етап втори "Направа на пътни настилки"  в описанието на 
Дейност 1 "Направа на пътни бордюри" с включени  Доставка и 
полагане на бетон С10/12 за основа на бордюри, "Доставка и полагане 
на бордюри за понижение с размери 8/16 и Доставка и полагане на 
бетонови бордюри 18/35 отговарящи на БДС EN 1340:2005, е записан 
"Срок за изпълнение: 2 дни", което е напълно неотносимо към 
настоящата поръчка за която няма конкретизирани количества по 
отделните видове работи и съответно не може на този етап да се 
определи срока на изпълнение на тази дейност. От друга страна за 
изпълнение на бетоновото легло участникът е описал използване на 
бетон С16/20 докато в количествената сметка към документацията и в 
"заглавието" на дейността е описан бетон С101/12.  

 При етап втори "Направа на пътни настилки"  в описанието на 
Дейност 3 "Направа на кръпки" с включени - Предварително 
напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), Производство на неплътен 
асфалтобетон (при необходимост), Производство на плътен 
асфалтобетон, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, 
Производство на полимермодифициран асфалтобетон, Доставка и 
полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 
2 см, Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно 
полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см, Направа на асфалтова 
кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен 
асфалтобетон с дебелина 5 см, Направа на асфалтова кръпка при 
машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с 
дебелина 4 см, Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и 
ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см, Направа на 
асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен 
асфалтобетон с дебелина 5 см и Направа на асфалтова кръпка при ръчно 
изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, 
участникът също е записал   "Срок за изпълнение: 2 дни", което е 
напълно неотносимо към настоящата поръчка за която няма 
конкретизирани количества по отделните видове работи и съответно не 
може на този етап да се определи срока на изпълнение на тази дейност. 
От друга страна много кратно е повторил напълно идентични текстове 
за технологията на по полагане на битумен разлив (стр. 39, стр. 44, стр. 
51 и стр. 63), доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес стр. 
41, 44, и стр.55) доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес 



(стр. 48, стр. 52, стр. 60 стр. 64) описанието на тези технологии не 
отчита спецификата на пътните работи включени в предмета на 
поръчката, но по същественото е, че липсва технология за ръчно 
полагане на асфалтобетон (работа включена в дейността)  

 В При етап втори "Направа на пътни настилки"  за дейности - 
Дейност 2. "Направа на настилки от павета" с включени - Направа на 
настилка от павета "бехатон", Направа на настилка от павета " 
хексатон", Направа на настилка от "уни" паваж и Дейност 3 - " Направа 
на тротоари от тактилни и тротоарни плочи и полагане на паркинг 
елементи " текстовете за описаните технологии за изпълнение на 
доставка и полагане на пясъчна основа, за направа на бетонови ивици и 
доставка и полагане на павета/тотоарни плочи са идентични.  

Като цяло при подробното запознаваме със съдържанието и въз основа на горе 
изложените установени факти, комисията достигна до мотивирания извод, че 
участникът не е представил технологията за извършване на всички предвидени в 
поръчката СМР, от една страна защото за част от предвидените СМР липсва описана 
технология на изпълнени и от друга страна, защото за част от предвидените СМР е 
записал текстове, които не кореспондират със спецификата на настоящата поръчка  и 
съответно с техническата спецификация. В изискването на Възложителя по отношения 
на МЕ 1 е записано, че предложението за подхода и организацията на изпълнение на 
обекта трябва да включва "технология, последователност и взаимовръзка на 
извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания и техническата 
спецификация (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности, 
съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените 
условия на възложителя)" видно от описаните по горе констатации участникът не е 
изпълнил изискването в неговия пълен обхват (липсват описани технологии за 
всички СМР и технологии които не съответстват на спецификата на предвидените 
в поръчката строителни работи)  

 
o Относно МЕ 2 в Раздел III. "Организация на ключовите експерти /ръководен 

състав/ и трудовия ресурс /работници/, разпределение на отговорностите и 
дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и 
организационни мерки, които са необходими за качественото и срочни 
изпълнение на строителството" от стр. 75 - до стр. 90, са описани 1.1. 
"Отговорности и задължения на ръководния персонал" с описани 
задълженията и отговорностите на ръководител обект, технически 
ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, 
Специалист контрол по качеството, Експерт по строителството на част "Пътна" 
и Експерт по строителството на част "Геодезия" и 2. "Отговорности и 
задължения на изпълнителския персонал" с описани отговорностите и 
задълженията на бригадири на екипи, строителни работници, шофьори 
категория С  и машинисти на пътностроителна механизация. При подробно 
запознаване с описаните  задължения и отговорности на ръководителя на 
обекта бе установено, че са налични текстове, които не са относими към 
спецификата на настоящата обществена пръчка, като например (на стр. 76) 
"следи изпълнението и координира дейностите по цялостното изпълнение на 
обекта, съгласно приложеният линеен календарен график" "преглежда и 
предава работните проекти за изпълнение на техническият ръководител" - 
съобразно естеството на предвидените в настоящата поръчка строителни 
работи не се изготвя работен/ни проекти и не е приложен линеен график към 
техническото предложение. Подобна е констатацията и по отношение на 
задълженията на "Техническия ръководител" и  "Бригадири на екипи" за които 
е записано на стр. 79 и стр. 86 "Техническият ръководител следи за точното 
спазване на проектите и не допуска отклонения от тях или ако се наложи 



изменение на утвърдения проект, то да бъде отразено със съответната 
писмена заповед" и "Подробно проучва ПСД и се запознава с работните 
чертежи. Отговаря за спазването на работните проекти". Отделно по 
отношение на задълженията и отговорностите свързани с провеждане на 
инструктажите по ЗБУТ,  същите са вменени на Техническия ръководител  
(записано на стр. 79) "ще провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените 
от него служители" и на стр. 80 "водене на всички видове инструктажи по 
здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана" и 
отделно на Специалист по здравословни и безопасни условия на труд е записано на стр. 
81 "Организира и провежда редовни инструктажи по ЗБУТ". По отношение 
на йерархията на обекта, тъй като не е онагледена със схема, комисията 
проследи взаимодействията и подчинеността на експертите съгласно описаното 
за всеки от тях. При тази проверка бе установено, че за  Специалист по 
здравословни и безопасни условия на труд на стр.82  е описано от една страна "1 .Пряко е 
подчинен на Ръководителя на строителния обект" и от друга на стр. 83 "4. 
Получаване на задачите - писмено и устно от управителя на дружеството" 
и "5. Отчитане на задачите - с периодични писмени и устни доклади до 
Управителя на Дружеството" от така описаните за този експерт 
подчиненост и организационни връзки не става ясно той на Ръководителя на 
обекта ли е подчинен (респективно получава задачи и се отчита) или на 
управителя на дружеството. По отношение на техническата обезпеченост на 
всички дейности  както по горе (за елемент МЕ 1) бе описано за част от 
предвидените СМР в описанието на съответната дейност е налице 
несъответствие между описаните технологии на изпълнение и предвидената 
механизация, както и поради липсваща описана технология на изпълнение за 
определени видове СМР то съответно и липсват и съответните технически 
средства (например на стр. 31 при описание на Дейност 10 от етап 
"Подготвителни и земни работи", в която дейност е включено изпълнението 
на "Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с 
дълбочина до 2м" участникът е предвидил като механизация единствено 
товарен автомобил до 3т, вземайки в предвид теглото на бетоновите елементи 
за ревизионните шахти поради липса на описана технология не става ясно как 
същите ще се монтират без помощта на кран)  

Въз основа на изложените по горе констатации свързани с наличие на текстове 
несъответстващи на спецификата на предвидените в поръчката, неизяснено 
разпределение на определени отговорности, наличие на неясни моменти в 
подчинеността на отделни експерти и също липсваща техническа обезпеченост за части 
от дейности (за отделни предвидени в поръчката СМР) или техническа обезпеченост за 
отделни дейности, които не кореспондират с описаната технология, комисията изведе 
мотивирано заключение, техническото предложение на участникът не отговаря на 
изискванията на Възложителя за този елемент. 

 

o Относно МЕ 3 в раздел II. "Начини на осъществяване на комуникация с 
Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност  на 
комуникацията" от стр. 90 - до стр. 94, участникът е описал подход на 
взаимодействие между членовете на строителния екип и комуникация с 
Възложителя и компетентните администрации. При запознаване с текстовете в 
този раздел, комисията установи, че са изпълнени изискванията за 
представяне на елемент МЕ 3.  

 
o Относно МЕ 4 в раздел V "Мерки за безопасност и намаляване на 

затрудненията при извършване на строителството" от стр. 127 - до стр. 134 
участникът в отделни точки е описал, 1. "Мерки за здравословни и безопасни 
условия на труд";  2. "Мерки за осигуряване безопасност на гражданите";  3. 



"Мерки осигуряващи комфорта на гражданите";  4. "Мерки за опазване на 
зелената система на Столична община - Район Панчарево"; 5. "Мерки за 
опазване на общинските улици и пътища, по които ще се превозват от и до 
обекта строителна техника, строителни материали и строителни 
отпадъци";  6. "Мерки за предварително информиране на обществеността за 
районите на работа и за планираната организация на трафика на 
строителната механизация, необходими за изпълнение на строителството"; 
7. "Конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване  на 
заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на 
електро, ВиК, Топлоснабдяване и комуникационни мрежи на съседни имоти и 
сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР."; 8. 
"Предложения за реализация на решения за временно захранване, съобразени с 
технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР"; 
9. "Мерки за избягване на ненужното паркиране и струпване на строителна 
механизация" При подробно запознаване с описаните в отделните точки на този 
раздел конкретни мерки във връзка с "Базовите мерки идентифицирани като 
минимално необходими" за този елемент:  

o Относно базова мярка "Информиране на постоянно и временно 
пребиваващите граждани в периметъра на изпълняваните СМР, 
относно предстоящи строително-монтажни работи" в точка 6 
на Раздел  V участникът е описал мярката и действията по 
текущото й  прилагане, с което е изпълнил изискването на 
Възложителя. 

o  Относно базова мярка "Организиране на работния процес, така 
че да се не се прекъсва транспортната свързаност между 
крайните точки на пътните отсечки" в Раздел  V участникът не е 
включил нарочна точка свързана с тази мярка. По тази причина 
комисията разгледа предложението на участника в неговата 
цялост, с цел установяване има ли налични изискуемите елементи 
относно тази базова мярка. В резултат на цялостния преглед на 
техническото предложение комисията установи следните факти: 
на стр. 8 в точка 2.3. "Подготовка на площадката, мобилизация и 
временно строителство"  по отношение на ВОБД участникът е 
записал следното "За създаване на временна организация на 
движение, Изпълнителят ще представя Работен проект за 
временна организация и безопасност на движението (ВОБД) на 
необходимите места съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. 
за временната организация и безопасността на движението при 
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 
улиците за съгласуване. За участъците, където строително-
ремонтните работи ще протекат едновременно по цялата 
ширина, ще изпълним временна организация на движението по 
съгласувани с Възложителя обходни маршрути. За целта ще 
изготвим Проект за временна организация и безопасност на 
движението за посочените участъци с отбивни маршрути, 
предвиждащи маркировка и ремонт на пътната настилка преди 
и след ремонта на съоръжение или пътен участък." Този записа 
не отговаря на изискваният на Възложителя, които е поставил 
условие (чрез базова мярка в елемент МЕ 4 да се създаде 
организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 
транспортната свързаност между крайните точки на 
пътните отсечки". Тази констатация се потвърждава и от 
текстовете записани в т. 6 на  V. "Мерки за безопасност и 
намаляване на затрудненията при извършване на 



строителството" на стр. 132, които са "Ще публикуваме платено 
съобщение в местната телевизия, което ще включва: дата на 
започване на строителството, дата на приключване на 
строителството, периоди на затваряне на улиците, часови зони 
за работа на строителния обект, планирана организация на 
трафика на строителната механизация, обходни маршрути, 
алтернативни маршрути, ред за достъп на автомобили до 
домовете на живущите на улицата. Ще публикуваме платено 
съобщение в местния вестник, което ще включва: дата на 
започване на строителството, дата на приключване на 
строителството, периоди на затваряне на улиците, часови зони 
за работа на строителния обект, планирана организация на 
трафика на строителната механизация, обходни маршрути, 
алтернативни маршрути, ред за достъп на автомобили до 
домовете на живущите на улицата. Преди започване на 
строителните работи ще инициираме среща с обществеността, 
на която ще представим дата на започване на строителството, 
дата на приключване на строителството, периоди на затваряне 
на улиците, часови зони за работа на строителния обект, 
планирана организация на трафика на строителната 
механизация, обходни маршрути, алтернативни маршрути, ред 
за достъп на автомобили до домовете на живущите на улицата 

Въз основа на изложените по горе констатации свързани предвидената от 
участника възможност по време на изпълнение на строителството да се затварят улуци 
и движението да се пренасочва по алтернативни и обходни пътища, комисията изведе 
заключение, че техническото предложение на участника противоречи на 
изискването поставено от Възложителя в първата базова мярка на МЕ 4 за  да се 
създаде организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 
транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки 

 
o Относно МЕ 5 в раздел IV. "Мерки за опазване на околната среда" от стр. 112 

- до стр. 126 на техническото предложение участникът е разгледал  въпросите 
свързани с: 

 базова мярка "Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни 
течности от механизацията" в точка 2 и 3 на Раздел  IV са 
описани различните мерки и действията по текущото им  прилгане, 
с което е изпълнено изисквнето на Възложителя 

 базова мярка "Намаляване запрашеността на атмосферния 
въздух при изпълнение на поръчката" в точка 1 на Раздел  IV са 
описани мерките и действията по текущото им  прилгане, с което е 
изпълнено изисквнето на Възложителя 

 базова мярка "Управление на генерираните строителни 
отпадъци в процеса на строителство" в точка 6 на Раздел  IV са 
описани мерките и действията по текущото им  прилгане, с което е 
изпълнено изискването на Възложителя. 

Съгласно констатираните факти и наличните текстове в отделните точки (точки 
1, 2, 3, 6) на Раздел  IV  комисията установи, че са изпълнени изискванията за 
представяне на елемент МЕ 5.  

  
 Предвид по горе изложеното комисията изведе обосновано заключение, че 
участника "Мегаинвест -холд" ЕООД не е изпълнил посоченото в документацията 
условие свързано с минимнално съдържание на техническото предложение описани в 



"Методика за оценка" (относно елементи МЕ1, МЕ2 и МЕ4) и е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката 
(условието за мотивиране на предложения срок за започване на строителните работи), 
като по този начин е представил неподходяща офертата по смисъла на § 2, т. 25 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП. Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 
107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с изискването на Възложителя записано в 
"Методика на оценка" относно задължителните елементи в съдържанието на 
Техническото предложение и записаното в Документацията, че на оценка подлежат 
единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на Възложителя 
към съдържанието на отделните части на офертата. Комисията предлага на 
Възложителя да отстрани участника "Мегаинвест -холд" ЕООД от по-нататъшо 
участие в настоящата обществена поръчка, предвид обстоятелството, че участникът не 
е изпълнил условие, посочено в документацията за възлагане и е представил оферта, 
като по този начин е представил неподходяща офертата по смисъла на § 2, т. 25 от ДР 
на ЗОП 

 
4. Участник "ГБС-Инфраструктурностроителство" АД 

4.1. Относно наличност на представените документи: 
 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са  
представени: Образец № 1 „Техническо предложение“ с приложени към него   
Приложение 1 - "Предложение за изпълнение на поръчката".  

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в 
документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.  

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по 
отношение  на техническото предложение 

4.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 
участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя / и констатира:  

В приложения Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът  е попълнил 
срок за  стартиране на работа, считано от датата на получаване на възлагателно писмо 
за стартиране на работа на конкретен обект от предмета на поръчката. 

 Към точка 5.2 на Образец № 1 „Техническо предложение“ участникът е 
приложил Приложение 1 - "Предложение за изпълнение на поръчката ", което съдържа 
следното:   

I. Цел и обхват на проекта (стр. 4) 
II. Технология на изпълнение на всички предвидени в поръчката дейности (стр. 4 -

58) с включени следните части и точки:  
ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ (стр. 4-15)  
1. Разкъртване на неармиран бетон   
2. Разкъртване на бетонни ивици   
3. Разваляне на бетонови бордюри  
4. Разваляне на тротоар от бетонови плочи  
5. Срязване на асфалтова настилка с циркуляр  
6. Фрезоване на асфалтова настилка  
7. Разваляне на паважна настилка  
8. Натоварване на паваж от развалена настилка  
9. Натоварване и извозване на строителни отпадъци  
10. Изкоп за земни почви ръчно за улица и тротоари с дълбочина до 0,15 м  
11. Изкоп за земни почви ръчно за улица и тротоари с дълбочина до 0,50 м  
12. Изкоп на земни почви машинно  
13. Натоварване и извозване на земни почви - ръчно  
14. Натоварване и извозване на земни почви - машинно  
15. Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон  



16. Направа на единичен двуставен отток и 17. Направа на единичен едноставен 
отток (обединени с едно описание на технологията)  

18. Направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РШ  
19. Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 

2м  
20. Машинно отпушване на оттоци с вода под налягане  
21.Почистване на канавки, натоварване и извозване на отпадъци  
22. Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, 

включително натоварване и извозване  
23. Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително 

събирането им, натоварването и извозването им  
ПЪТНИ РАБОТИ (стр. 15-29) 
24. Доставка и направа на основа от баластра, вкл. Трамбоване и 25. Доставка и 

направа на основа от трошен камък 0-40, вкл. Трамбоване (обединени с едно описание 
на технологията)  

26. Доставка и полагане на бетонни бордюри 18/35 отговарящи на БДС EN 
1340:2005  

27. Ремонт на паважна настилка с транспорт на павета от склад  
28. Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо 

положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 20см и 29. 
Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо 
положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 40см (обединени с 
едно описание на технологията)  

30. Доставка и монтаж на надлъжна решетка със шир. 30 см  
31. Направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите  
32. Доставка и полагане на бетон С10/12 за основа на бордюри  
АСФАЛТОВИ РАБОТИ (стр. 30-53) 
33. Полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала; 34. 

Производство на неплътен асфалтобетон ( при необходимост); 35. Производство на 
плътен асфалтобетон; 36. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон; 37. 
Производство на полимермодифициран асфалтобетон и 38. Доставка и полагане на 
полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см; (обединени с едно 
описание на технологията)  

39. Повдигане уличен отток, включително доставка на материали и 40. Повдигане 
на двоен уличен отток, включително доставка на материали (обединени с едно 
описание на технологията)  

41. Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на   
плътен асфалтобетон с дебелина 6 см;  42. Направа на асфалтова кръпка при машинно 
изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см и 43. Направа 
на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен 
асфалтобетон с дебелина 4 см (обединени с едно описание на технологията)  

44. Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен 
асфалтобетон с дебелина 6 см; 45. Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и 
ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см и  46. Направа на асфалтова 
кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см 
(обединени с едно описание на технологията)    

47. Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2)  
48. Почистване, продухване и заливане на фуги  
49. Почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя  
50. Почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор 
51. Обкантване на кръпката с битумна паста  
НАПРАВА НА ТРОТОАРИ  (стр 54-58)  
52. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за тротоари   
53. Направа на настилка от павета "бехатон"; 54. Направа на настилка от павета " 

хексатон"; 55. Направа на настилка от "уни" паваж; 56. Тактилни плочи  и 57. Направа 



тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, вкл. и доставка на материалите 
(обединени с едно описание на технологията)  

58. Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите;    
59. Повдигане на ел. шахта-единична включително доставка на материалите; 60. 

Повдигане на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите   и 61. Повдигане 
на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите (обединени с едно описание 
на технологията)   

62. Производство на пясъчен асфалтобетон   
63. Настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 см в/у пясъчна основа от 

20 см   и засипка на отворите с пясък и хумус   
64. Доставка и полагане на бордюр за понижение с размери 8/ 16  
65. Доставка и полагане на бетонови ивици около дървета   
ОТВОДНЯВАНЕ  (стр. 58 -59)  
66. Направа на улични оттоци  67. Преместване на уличен отток  и 68. 

Рекордиране на улични оттоци по ниво  (обединени с едно описание на технологията)  
III. Обезпечаване на необходимите ресурси  (стр. 59 -60)  
IV. Комуникация и Координация, Контрол и Субординация (стр. 60 -64) с 

ориложена схема на управление на проекта.  
V. Гарантиране на качествено и в срок изпълнение на поръчката  (стр. 65 -106) 
VI. Околна среда  (стр. 106 -121) 
VII. Условия, надграждащи техническото предложение  (стр. 122 -64) 
1. За всяка дейност са определени задачи при изпълнението и са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение (материали, механизация и оборудване, 
човешки ресурси и др.)  (стр. 122 -136) 

2. Допълнителни мерки които осигуряват вътрешния контрол на участника за 
гарантиране на ефективното и навременно изпълнение на обекта  (стр. 136 -138) 

3.  Допълнителни мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване 
на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица (стр. 138 -141) 

4. Допълнителни мерки касаещи екологични характеристики, а именно 
намаляване на негативното  въздействие от изпълнението му върху околната среда (стр. 
142- 145) 

При разглеждане на техническото предложения от гледна точка и за наличие на 
минимално изискуемите елементи описани в методиката за оценка, комисията установи 
следното:  

o В точка 1 на Образец 1 участникът е оферирал 10 календарн дни срок за 
стартиране на работата след получаване на възлагателно писмо Максимално 
допустиямия съгласно исискванията на възложителя. В отделните части на 
Раздел III. Обезпечаване на необходимите ресурси са налице елемнти   които 
обосновават предложения срок. С което е изпълнил условието поставено от 
Възложителя в Раздел 3.6. подточка  12. "Съдържание на офертите и 
изисквания", по конкретно подточка 12.1.3. на Документацията за участие 
Възложителя.   

o Относно МЕ 1 в Раздел  II. "Технология на изпълнение на всички предвидени в 
поръчката дейности" (стр. 4 -58), в отделни разьдели и точки са описани за 
всички видове строителни работи включени в Техническата спецификация и 
проложената количествена сметка. За всяка строителна работа (дейност) 
участникът е представил технологията (начина) на изпълнение, при описанието 
на технологиите на изпълнение са включени изискванията, които ще се спазват 
и взаимозависимостите с други СМР (когато има такива). В точка 1 на раздел 
III за всеки вид строителна работа включена в поръчката е показана  
обезпеченост с материали, механизация и изпълнителски състав.  Отделно в V. 
Гарантиране на качествено и в срок изпълнение на поръчката   (стр. 65 -106) са 
описани мерките и действията с които участникът ще обезпечи качествена 
огранизация и изпълнение на поръчката При запознаване със съдържанието на 



тези раздели, комисията установи, че са изпълнени изискванията за 
представяне на елемент МЕ 1, а именно разгледани са всички видове 
строителни работи подхода за цялостното изпълнение и изпълнението на 
отделните строителни работи, тяхната технология, ресурсна обезпеченост, 
взаимовръзка и те са в съответствие с изискванията на Възложителя и 
нормативната уредба. 

o  

o Относно МЕ 2 в Раздел III. "Обезпечаване на необходимите ресурси"  (стр. 59 -
60) е представено в отделни части "Организация по осигуряване, доставяне 
складиране и влагане на материалите" . В Раздел IV. "Комуникация и 
Координация, Контрол и Субординация"  (стр. 60 -64) са описани задълженията 
и отговорностите на отговорния инженерно технически персонал, представена 
е на стр. 64 схема на управление на обекта. Отделно В точка 1 на раздел III за 
всеки вид строителна работа включена в поръчката е показана  обезпеченост с 
материали, механизация и изпълнителски състав. Взета в съвкупност 
информацията в посочените раздели и техните части, комисията установи че са 
изпълнени изискванията за представяне на елемент МЕ 2 

o  

o Относно МЕ 3 в IV. "Комуникация и Координация, Контрол и Субординация " 
(стр. 60 -64) с приложена схема на управление на проекта и в раздел V. 
"Гарантиране на качествено и в срок изпълнение на поръчката" (в точка 11)  
(стр. 65 -106) участникът е представил взаимодействие между членовете на 
строителния екип, тяхната субординация, както  и осъществяване на 
комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. При запознаване със 
съдържанието на тези раздели, комисията установи, че са изпълнени 
изискванията за представяне на елемент МЕ 3.  
o · Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва 

транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 
o · Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в 

периметъра на изпълняваните СМР, относно предстоящи строително-
монтажни работи. 

o Относно МЕ 4  при подробно запознаване с описаните в точка 3 на 
Раздел  VII. "Условия, надграждащи техническото предложение"   (стр. 
122 -64) комисията установи, че са предложени действия по текущото 
прилагане на "Базовите мерки идентифицирани като минимално 
необходими" за този елемент от Възложителя. Като са разгледани 
различните аспекти и проявления на "достъпността" в рамките на обекта 
(работния участък). Отделно в  V. Гарантиране на качествено и в срок 
изпълнение на поръчката  (стр. 65 -106) и в описаните технологии на 
изпълнение на отделните СМР ( в раздел II. Технология на изпълнение на 
всички предвидени в поръчката дейности) са описани отделни мерки и 
действия, които са относими, към  "базовите мерки" свързани с 
намаляване на негативното въздействие от изпълнението на строителните 
работи. Разглеждайки техническото предложение в неговата цялост 
комисията достигна до извода, че участникът е изпълнил изискването на 
Възложителя.  
Съгласно констатираните факти и наличните текстове и описания в 
отделните части на Раздел  VII, Раздел V и Раздел II  комисията установи, 
че са изпълнени изискванията за представяне на елемент МЕ 4.  
 

o Относно МЕ 5 в Раздел VI. "Околна среда"   (стр. 106 -121) и в точка 4 на 
Раздел VII. "Условия, надграждащи техническото предложение"   на 
техническото предложение участникът е разгледал  въпросите свързани с 
трите базови мерки идентифицирани от възложителя, и по конкретно: 



 базова мярка "Недопускане на замърсяване на работните и 
прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности 
от механизацията" в точки 3.2 и 4  на Раздел  VI са описани различните 
мерки и действията по текущото им  прилагане. Отделно в точка 4 раздел "за 
водите" на Раздел VII., участникът е описал, условията за получаване на 
замърсяване, мерките и действията които ще предприеме за недопускане на 
замърсяване на работните и прилежащите почви с отработени горива, масла 
и течности, с което е изпълнено изискването на Възложителя 

 базова мярка "Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при 
изпълнение на поръчката" в точка 3.1 на Раздел  VI са описани мерките и 
действията по текущото им  прилагане, с което е изпълнено изискването на 
Възложителя 

 базова мярка "Управление на генерираните строителни отпадъци в 
процеса на строителство" в точка 3.4 на Раздел  VI са описани мерките и 
действията по текущото им  прилагане, с което е изпълнено изискването на 
Възложителя. 

Съгласно констатираните факти и наличните текстове в отделните точки на 
Раздел VI и Раздел VII комисията установи, че са изпълнени изискванията за 
представяне на елемент МЕ 5.  

  
 Предвид по горе изложеното комисията изведе обосновано заключение, че 
участника "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД е изпълнил посоченото в 
документацията условие свързано с минимално съдържание на техническото 
предложение описани в "Методика за оценка" (относно елементи МЕ1, МЕ2, МЕ3 МЕ4 
и МЕ5)   

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 
цялост (Образец 1   и приложенията към него) комисията установи, че са налице 
всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по 
Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически 
показатели офертата на участник  "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД 

 

4.3. Комисията премина към оценка на предложението на участника съглано 
одобрената Методика за оценка по Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) = Организация за изпълнение на поръчката. 

 
 Относно предложението на участникът както по горе /в настоящия протокол бе 
мотивирано, са налице задължително изискуемите елементи. Комисията разгледа 
предложението на участника относно "УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ съответно:  

2.3.1. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в точка 1 на методиката, а именно „ 1. За всяка 
дейност са определени задачи при изпълнението и са дефинирани необходимите 
ресурси за тяхното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 
ресурси и др.) За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена 
част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на 
отделен експерт, и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 
дефинирани начало и край и измерими резултати“ При подробно запознаване със 
съдържанието на  точка 1 на раздел VII. “Условия, надграждащи техническото 
предложение” (стр. 122 -64), Раздел II. „Технология на изпълнение на всички предвидени 
в поръчката дейности“ (стр. 4 -58)  и Раздел III. „Обезпечаване на необходимите 
ресурси“  (стр. 59 -60), комисията установи, че участникът е отделни точки и подточки 
е декомпозирал всички дейности от техническата спецификации, като са обхванати 



всички видове строителни работи включени в поръчката. За всяка строителна  работа и 
дейност  е представил техническите, материалните и трудовите ресурси, но 
задълженията и отговорностите на отговорните лица от инженерно техническия и 
ръководен персонал са описани единствено в Раздел III общо за договора като цяло. 
Отделно част от строителните работи макар и записани в съдържанието като отделни 
точки на раздел II, те са обединени с общо описание на технологията.  На база тези 
констатации комисията изведе обосновано заключение, че за офертата не са 
налице обстоятелствата изискуеми за надграждащия фактор по точка 1 на 
методиката за оценка.   

 
2.3.2. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в точка 2 на методиката, а именно „Представена е 
вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и 
задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 
участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически 
подходи за изпълнение, които гарантират ефективното и навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики“. При за познаване с техническото предложение в 
неговата цялост и по конкретно със съдържанието на раздел V. „Гарантиране на 
качествено и в срок изпълнение на поръчката“  (стр. 65 -106) комисията установи, че 
участникът е предвидил мерки, процедури по контрол на качеството, структура на 
управление на качеството в това число  конкретно отговорности  на експертите   с което 
ще се осигури гарантиране на качеството на крайните резултати и също навременното и 
ефективно изпълнени на работите включени в настоящата поръчка.    

Следователно участникът е изпълнил условието записано в точка 2 за надграждане 
над минималните изисквания, а именно представена е вътрешна организация като 
последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните 
експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на 
поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които 
гарантират ефективното и навременно изпълнение в съответствие с изискванията на 
приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики 

2.3.3. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в точка 3 на методиката, а именно „Предложени са 
допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 
възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да 
са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР, без 
значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да 
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата 
и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 
прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.“ При детайлно 
запознаване с описаните в точка 3 „Допълнителни мерки касаещи социални 
характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението 
върху кръга засегнати лица“ (стр. 138 -141) на Раздел VII. „Условия, надграждащи 
техническото предложение“ комисията установи, че в основната си част те включват 
обхват и отделни аспекти на базовите мерки. Допълнителните мерки свързани с 
достъпа до търговски обекти, до  комунални, услуги и затруднено сметосъбиране  не са 
представени съгласно изискванията на Възложителя и в основната си част има общ 
принципен характер (приложими за всеки един строителен обект). На база тези 
констатации комисията изведе обосновано заключение, че за офертата не са налице 
обстоятелствата изискуеми за надграждащия фактор по точка 3 на методиката за 
оценка.   



2.3.4. Относно наличие на обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в точка 4 на методиката, а именно „Предложени са 
допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните 
мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи 
и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 
характер, т. е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 
нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 
едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и 
предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 
на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.“ При детайлно запознаване 
с описаните в точка 4. „Допълнителни мерки касаещи екологични характеристики, а 
именно намаляване на негативното  въздействие от изпълнението му върху околната 
среда“ (стр. 142- 145) на Раздел VII. „Условия, надграждащи техническото 
предложение“ комисията установи че в основната си част те включват обхват и 
отделни аспекти на базовите мерки. Допълнителните мерки свързани с шум, ерозия на 
почви, ландшафт и другите  не са представени съгласно изискванията на Възложителя и 
в основната си част има общ принципен характер (приложими за всеки един строителен 
обект). На база тези констатации комисията изведе обосновано заключение, че за 
офертата не са налице обстоятелствата изискуеми за надграждащия фактор по точка 4 
на методиката за оценка.   

Въз основа на горе изложените констатации и мотиви за техническото предложение на 
участникът са налице надграждащите условия поставени от Възложителя по точка 2   
методиката за оценка. Съгласно одобрената методика при едно надграждащо условие 
техническото предложение се оценява с 30,00 точки /20,00т+ 10,00т/ по Показател П1 
„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) = Организация за изпълнение на 
поръчката. 

 
III. Предлага на Възложителя да отстрани: 
 

1.  участник  „БГ АСФАЛТ “  ООД  , на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с 
чл. 63, ал. 1, т. 2 иу т.3 от ЗОП, тъй като същият не е доказал съотвествие с поставения 
от Възложителя критерий за подбор, във връзка, с което участникът не е изпълни 
условие, посочено в обявлението,  като е представил неподходяща офертата по смисъла 
на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, а именно "подадена от участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор". 

2.  участник „Сис Стийл"  ЕООД основание чл. 107, т. 2, буква„а“ от ЗОП и във 
връзка с изискването на Възложителя записано в "Методика на оценка" относно 
задължителните елементи в съдържанието на Техническото предложение и записаното 
в Документацията, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 
офертата. Участникът не е изпълнил посочените в документацията условия свързани с 
минимнално съдържание на техническото предложение описани в "Методика за 
оценка"   и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
за изпълнение на поръчката, като по този начин е представил неподходяща офертата по 
смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

 

3.  участник "Мегаинвест -холд" ЕООД основание чл. 107, т. 2, буква„а“ от ЗОП и 
във връзка с изискването на Възложителя записано в "Методика на оценка" относно 
задължителните елементи в съдържанието на Техническото предложение и записаното 



в Документацията, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 
офертата. Участникът не е изпълнил посочените в документацията условия свързани с 
минимнално съдържание на техническото предложение описани в "Методика за 
оценка"  (относно елементи МЕ1, МЕ2 и МЕ4)  и е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, като по този 
начин е представил неподходяща офертата по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП. 

 
IV. Допуска до отваряне и оповестяване на плика „Предлагани ценови 

параметри“ следните учатници: 
 
1. "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД 
2. "ГБС-Инфраструктурностроителство" АД 
 
V. Следващото заседание на комисията ще се проведе на 17.07.2020г. от 11:00 

часа в заседателната зала No 300, етаж 3 в административната сградата на район 
Панчарево ул. ”Самоковско шосе“ No 230. На него ще се отворят пликовете 
„Предлагани ценови параметри“ и ще се оповестят ценовите оферти на допуснатите в 
процедурата участници.  
           Датата и часът на отваряне  и оповестяване на ценовите предложения на 
участниците ще бъдат обявени чрез публикуване на съобщение в Профил на купувача 
на интернет страницата на район Панчарево към обществената поръчка: 
http://www.pancharevo.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%
D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5  
 
Право да присъстват при отваряне на ценовите предложения имат участниците или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
Комисията приключи работата си на  10.07.2020 г. 

 

 Председател:  1. инж. Ирина Войнова - заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент 

/ЕС/ 2016/679 

    

Членове: 

 

2. инж. Николай Цеков  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

 

3. инж. Виктор Симов  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

4. инж. Надежда Петрова -  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

5. Лили Димитрова  -  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

  


