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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

          http://varshets.bg/  
       

  
 

 

        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 81/05.03.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: 

„Ремонт на улици и пътища на територията на община Вършец“, открита с Решение № 

29/25.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0005 
                                                                                                                       
 

                Днес, 05.03.2019 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда 

на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 81/ 

05.03.2019 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Д. Т.* – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. А. – 

Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.К. С. Т.* – Директор Дирекция „ОА и Главен счетоводител“ при 

Об.А.Вършец 

                                   2. инж. К. П. Д.* – Главен инженер на община Вършец 

3. инж. И. Г. Г.* – спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец 

4. И. Й. П.* – гл. спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 
   

    *Забележка: Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД                               

                                            

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за 

участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет 

„Ремонт на улици и пътища на територията на община Вършец“. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като 

начина на определянето на оценката по всеки от показателите е подробно разписан в 

Методиката за оценка, представляваща Приложение № 10 от документацията за участие в 

откритата процедура.    
 

С Решение № 29/25.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на 

община Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2019-0005. В обявлението за обществената 

поръчка с ID 890666 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 01.03.2019 г.  
 

На 05.03.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Д. М. А.*, на длъжност 

специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на Председателя 

на комисията, назначена със Заповед № 81/05.03.2019 г. на Кмета на Община Вършец, 

подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 01.03.2019 г., за което 

е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 
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На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 01.03.2019 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 3 (три) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД, 3400 гр. 

Монтана, ж.к. „Младост-1“, бл. 23, 

вх. Ж, ет. 4, ап. 12 

70 00-125 01.03.2019 г. 10:45 

2 
„ПЪТИЩА М“ ЕООД, 3400 гр. 

Монтана, ул. Граф Игнатиев“ №24 
70 00-126 01.03.2019 г. 14:08 

3 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ 

ООД, 3000 гр. Враца, ул. „28-ми 

октомври“ № 12 

70 00-127 01.03.2019 г. 15:29 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, в това число и извърши проверка 

за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката 

на всеки участник, както следва: 
 

1. Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „МОНТРЕЙС“ ЕООД  

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 
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2. Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПЪТИЩА М“ ЕООД  

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, за възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП - 

Приложение № 2 – неприложима, образецът е празен; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 –2 броя - в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 –2 броя - в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – 2 броя - в 

оригинал; 

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7  - 

неприложима, образецът е празен; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 

 

3. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД  

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, за възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП - 

Приложение № 2 – неприложима, образецът е празен; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – в оригинал; 

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7  - 

неприложима, образецът е празен; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 
 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10:30 часа на 05.03.2019 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, еЕЕДОП на 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД е подписан с електронен подпис от управителя; посоченото лице 

съответства на данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - В част IV, раздел А на еЕЕДОП са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България и е 

цитирано Удостоверението, което участникът притежава и с което покрива изискванията на 

Възложителя: Удостоверение № ІІ-TV 005101 за изпълнение на строежи втора група, трета и 

четвърта категория. След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11292, се установи, че посочената информация е 

точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на годността 

за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното изискване от 

Възложителя за настоящата поръчка. 
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние: В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в 

строителството” със застрахователна сума 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11292
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изискващото се съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. Посочени са номер на полицата, срокът на 

валидност и застрахователят, който я е издал. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние на Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 в Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са декларирани 10 дейности по изпълнение на 

строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка 

(ремонт на улични и/или пътни настилки с обща площ, надвишаваща минимално изискващата 

се в обявлението), в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена 

офертата на участника.  

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП е посочена информация за наличие на валидни 

сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 

и за внедрена система за управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2015, с 

предметен обхват на двата сертификата: „Строителство, ремонт, поддържане и маркировка 

на пътища и пътни съоръжения.“ Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на 

поръчката, по отношение на дейностите по извършване на СМР. Декларирани са необходимите 

данни, изисквани в обявлението и документацията – орган, издаващ сертификатите, точно 

позоваване на документите, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "МОНТРЕЙС" ЕООД е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 

2. Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД 

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител и прокурист 

заедно, еЕЕДОП на „ПЪТИЩА М“ ЕООД е подписан с електронен подпис от управителя и 

прокуриста; посочените лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър - Част II, 

раздел Б на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - В част IV, раздел А на еЕЕДОП са посочени данни за вписване в 

Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България и е 

цитирано Удостоверението, което участникът притежава и с което покрива изискванията на 

Възложителя: Удостоверение № ІІ-TV 005693 за изпълнение на строежи втора група, от втора 

до четвърта категория. След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13122, се установи, че посочената информация е 

точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на годността 

за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното изискване от 

Възложителя за настоящата поръчка. 
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние: В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в 

строителството” със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално 

изискващото се съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. Посочени са електронен адрес, номер на 

полицата, срокът на валидност и застрахователят, който я е издал. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние на Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 в Част IV, раздел В на еЕЕДОП, са декларирани 8 дейности по изпълнение на 

строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка 

(ремонт на улични и/или пътни настилки с обща площ, надвишаваща минимално изискващата 

се в обявлението), в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена 

офертата на участника.  

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП е посочена информация за наличие на валидни 

сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за 

внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2015, с предметен 

обхват на двата сертификата: „Изграждане на инфраструктурни и хидротехнически 

съоръжения. Ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища, мостове и пътни съоръжения. 

Поддръжка на пътища при зимни условия. Изпълнение на водоснабдителни и канализационни 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=13122
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мрежи и съоръжения. Промишлено и гражданско строителство. Енергийна инфраструктура 

и телекомуникационни мрежи. Инженеринг и проектиране на цитираните по-горе дейности. 

Всякакви типове услуги, свързани със строителна техника и автотранспорт.“ Посочения 

обхват на сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на дейностите по 

извършване на СМР. Декларирани са необходимите данни, изисквани в обявлението и 

документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификатите, точно позоваване на 

документите, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "ПЪТИЩА М" ЕООД е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

 

3. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител; еЕЕДОП на 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД е подписан с електронен подпис от управителя; 

посоченото лице съответства на данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на 

еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част III, 

раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност  - В част IV, раздел А на еЕЕДОП са посочени данни за вписване в 
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Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България и е 

цитирано Удостоверението, което участникът притежава и с което покрива изискванията на 

Възложителя: Удостоверение № ІІ-TV 004327 за изпълнение на строежи втора група, от първа 

до четвърта категория. След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3817, се установи, че посочената информация е 

точна, а срокът на валидност на контролния талон е до 30.09.2019 г. По отношение на годността 

за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното изискване от 

Възложителя за настоящата поръчка. 
 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние: В част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, са посочени данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в 

проектирането и строителството” със застрахователна сума 600 000 лв., т.е. с покритие над 

минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са електронен адрес, 

номер на полицата, срокът на валидност и застрахователят, който я е издал. 

По този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние на Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности 

 в Част IV, раздел В на еЕЕДОП, е декларирана 1 (една) дейност по изпълнение на 

строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка 

(ремонт на улични настилки с площ, надвишаваща минимално изискващата се в обявлението), в 

заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.  

 Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на 

поръчката с необходимата квалификация и професионален опит, като е посочил нужната 

информация в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП е посочена информация за наличие на валидни 

сертификати за: внедрена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и за 

внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2015, с предметен 

обхват на двата сертификата: „Проектиране, строителство и ремонт на сгради и съоръжения 

и обекти от транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура и 

хидротехнически съоръжения. Добив и преработване на скални материали за 

строителството. Производство на асфалтобетонови смеси, бетонови смеси, бетонови 

изделия и инертни материали.“ Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на 

поръчката, по отношение на дейностите по извършване на СМР. Декларирани са необходимите 

данни, изисквани в обявлението и документацията – електронен адрес, орган, издаващ 

сертификатите, точно позоваване на документите, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ" 

ООД е налице съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3817
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III. В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея 

изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, 

относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за 

целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията 

реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 
 

1. Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

2. Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД 

3. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

 

С извършените по-горе действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

11:30 часа на 05.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 11.03.2019 

г. от 10:00 часа. 

 

-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 

 

На 11.03.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

IV. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в Раздел IV. Съдържание на офертата от документацията за участие; 

нейните приложения; изискванията на Техническата спецификация и действащите 

нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните 

видове работи, предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

проверява дали същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 

ЗОП, документацията за участие в процедурата, нейните приложения и техническата 

спецификация. При проверката, комисията констатира следното: 

 

1. Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на СМР: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване 

на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на съответните дейности, придружено 

от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на 

изпълняваните дейности и приключва със съставянето и подписването на протокол/и за 

установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, придружени от 

съответните документи. 

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително-монтажни работи – 12 

(дванадесет) месеца. Предложеният гаранционен срок съответства на минимално предвидения в 

чл. 20, ал. 4, т. 8 на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Методология на работа 

3.2. Основни етапи на управление и изпълнение на поръчката – обособени  са етапите 

на изпълнението на договора, а именно: иницииране; планиране; изпълнение; контролиране; 

управление; приключване. За всеки от етапите са представени дейностите и задачите, включени 

в тях, съобразно технологичната им последователност. 

3.3. Технология на работа при извършване на строителните процеси – представена и 

технологията на изпълнение чрез разбивка на отделни строителни процеси и операции в своята 

технологична последователност на следните дейности: изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки с дебелина 4-6 см.; преасфалтиране на асфалтобетонови настилки; 
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направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен камък, коригиране нивото 

на ревизионни шахти и улични оттоци до нивото на асфалтобетоновата настилка. Отчетени са 

особеностите на предвидените дейности съобразно изискванията на техническата 

спецификация. 

3.4. Ангажираност и организация на материални и човешки ресурси – дефинирани са 

участниците в строителния процес, посочени са отговорностите и пълномощията на членовете 

на ръководния екип, ангажиран с изпълнението на поръчката – технически ръководител, 

отговорник по контрол на качеството, координатор по безопасност и здраве. Представени са 

организационните връзки и взаимодействията между членовете вътре в екипа, начина на 

субординация и контрол. Вменените ангажименти съответстват на професионалната 

квалификация на посочените експерти и на длъжността, която ще заемат при изпълнение на 

поръчката. 

3.5. Контрол и управление 

3.5.1. Комуникация между страните по договора – предвидени са работни срещи 

между представители на Изпълнителя и Възложителя и вътрешни срещи между членовете на 

екипа на Изпълнителя. Взаимодействието с Възложителя ще се извършва на всеки един етап от 

изпълнението, чрез лицето за контакт, определено от Изпълнителя, в случая техническия 

ръководител. Участникът ще се съобразява и с изискванията и предписанията на всички други 

външни общински и държавни контролни органи, както и експлоатационни дружества, стига да 

не са в противоречие с нормативна уредба и в ущърб на Възложителя. 

3.5.2. Основни нормативни изисквания – цитирани са основните нормативни 

документи, имащи отношение към спецификата на дейностите, предмет на обществената 

поръчка, изискванията на които участникът ще спазва по време на строителството. 

3.5.3. Контрол по качеството – участникът спазва твърди правила за избор на 

доставчик и използване на материалите. Ще бъдат влагани само материали с доказано качество 

и придружени от сертификати за качество и декларации за експлоатационни показатели. 

Предварително ще бъдат съгласувани с Възложителя материалите и продуктите, които ще се 

влагат в строителството по вид, качество, технически параметри, тегло, здравина, произход и 

количества в съответствие с техническата спецификация. Предвижда се постоянен контрол по 

време на изпълнение на строително – монтажните работи на обекта от техническия ръководител 

и отговорника по качеството. 

3.5.4. Контрол по безопасни и здравословни условия на труд – участникът прилага 

разработена политика за здравословни и безопасни условия на труд, която е част от вътрешно 

разработена интегрирана система за управление в дружеството и включва следното: вменени 

задължения на работещите да спазват установените правила за здравословни и безопасни 

условия на труд, гарантирайки собствената си безопасност и тази на всички лица, заети в 

съответната дейност; провеждане на инструктажи и обучения; използване на подходящо 

работно облекло, при необходимост и лични предпазни средства; провеждане на предварителни 

медицински прегледи, съобразно характера на извършваната дейност и конкретните условия на 

труд; бърза и адекватна реакция при настъпване на тежки или животозастрашаващи травми и 

др. 

3.5.5. Предложени мерки за опазване на околната среда - предложени са мерки за 

намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, които ще бъдат приложени по 

време на строителството, като за всяка мярка е посочен периодът на изпълнение и очаквания 

резултат. Същите са отнесени към потенциалните въздействия, обхващащи следните аспекти на 

околната среда: емисии на вредни газове; прах, шум; растителност; почви; води; строителни 

отпадъци.  

3.5.6. Мерки за намаляване на затрудненията на населението – посочени са следните 

мерки за контрол на социалното напрежение – създаване на временна сигнализация и 

организация на движението за обезпечаване безконфликтното движение по време на 

строителството; провеждане на разяснителни срещи с непосредствено засегнатото от 

строителството местно население; преустановяване на работата в часовете за почивка; омокряне 

на строителната площадка за намаляване на запрашеността при необходимост и др. 
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След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и съдържаща всички задължителни 

елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка. 

Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности и операции, необходими за 

изпълнението на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и 

взаимовръзка между отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е 

технологията за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, 

като същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите 

спецификации.  
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: организация на строителната площадка, описание на 

техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството, 

методите и организацията за контрол на качеството, организационна схема на 

взаимодействието между заинтересованите страни, начините за комуникация между 

участниците в строителния процес, мерки за осигуряване на безопасност при работа, 

опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение. Всички предложени 

мерки са съобразени със спецификата на конкретната поръчка, приложими са и 

изпълнението им ще доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „МОНТРЕЙС” ЕООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа 

всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – отваряне 

на ценовото му предложение. 

 

 

2. Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на СМР: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване 

на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на съответните дейности, придружено 

от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на 

изпълняваните дейности и приключва със съставянето и подписването на протокол/и за 

установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, придружени от 

съответните документи. 

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително-монтажни работи – 1 (една) 

година. Предложеният гаранционен срок съответства на минимално предвидения в чл. 20, ал. 4, 

т. 8 на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Представяне на участника 

3.2. Обхват на поръчката 

3.3. Етапи на изпълнение, последователност на извършване на СМР и технологията им на 

изпълнение  
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3.3.1. Етапи на изпълнение  

3.3.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката - предвидени са 

следните три етапа: 

 Етап I – Подготвителни дейности – включва следните дейности: откриване на 

строителна площадка; мобилизация на ресурсите за изпълнение на обекта; съгласуване с 

възложителя на депа за строителни отпадъци и временни депа за материали; уточняване 

кадастъра на наличните подземни и надземни комуникации; въвеждане на временна 

организация на движението; направа на временно строителство; почистване на пътното трасе 

(строителната площадка); геодезически дейности при необходимост 

 Етап II – Строително – монтажни работи   

 Етап III – Предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя, подписване на 

окончателен приемо-предавателен протокол – предвидени са следните дейности: окончателно 

почистване на строителната площадка; демонтаж на временни и санитарни съоръжения; 

демобилизация на оборудване и механизация; премахване сигнализацията на временната 

организация на движението; подготовка на необходимите документи (заверена екзекутивна 

документация, комплект документи по Наредба №3/2003 г., сертификати и декларации за 

съответствие на материалите и оборудването; протоколи от изпитвания, издаване на становища 

от контролни органи); предаване на обекта с приемо – предавателен протокол, съпроводен с 

подробна количествена сметка 

3.3.3. Технология на изпълнение на СМР – представена е технологията на 

изпълнение на следните видове СМР – изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки; преасфалтиране на асфалтобетонови настилки; коригиране нивото на ревизионни 

шахти и улични оттоци; направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен 

камък. Същата е съобразена с изискванията на техническата спецификация и действащите 

нормативни документи, приложими за дейностите, предмет на поръчката. 

3.3.4. Последователност на извършване на СМР – след получаване на възлагателно 

писмо и осъществяване на дейностите свързани с подготвителния етап, в случай на съвкупност 

на дейности от Етап II в един участък, ще се спазва следната последователност: направа на 

пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен камък; изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки; коригиране нивото на ревизионни шахти и улични оттоци; 

преасфалтиране на асфалтобетонови настилки. Бригади ще работят едновременно на няколко 

участъка с цел по-бързо приключване на СМР на обекта, при стриктно спазване мерките за 

безопасност и при постоянен лабораторен контрол на изпълняваните дейности. 

3.3.5. Организация за разпределение и обезпечение с технически ресурси – 

предвидено е строителството да се извършва от самостоятелни специализирани звена снабдени 

с необходимата строителна техника и механизация, която е изброена отделно за всяка от 

дейностите, предмет на поръчката. 

3.3.6. Охрана на обекта и пропускателен режим – предвижда се денонощна охрана на 

техниката и механизацията, организиране на приобектови лагери, оградени с инвентарни огради 

и стационарни и мобилни постове за охрана. 

3.3.7. Организация и методи за осъществяване на контрол на качеството върху 

доставяните на обекта и влагани в строителството материали и продукти – представена е 

въведената от участника система за контрол върху качеството, разделен на: входящ контрол, 

контрол по време на изпълнение на работите; контрол от възложителя и контролни тестове. 

Приложени са схеми, обезпечаващи качеството на доставките на обекта и на контрол преди 

влагането им. Представена е структурата за управление на качеството; отговорностите и 

пълномощията на ангажираните експерти; документацията по осигуряване на качество; 

осигуряването на акредитирана строителна лаборатория; изискванията към производство на 

асфалтовите смеси; изпълнение на опитни участъци и др. 

3.4. Организация на човешкия ресурс за изпълнение на строителството 

3.4.1. Ръководен състав и експертен персонал – описани са отговорностите на 

ключовите експерти – технически ръководител, специалист контрол по качеството и експерт по 

здравословни и безопасни условия на труд. Участникът е предвидил и допълнителен експертен 

персонал, включващ инженер – геодезист; началник база за асфалтобетонови смеси и инертни 
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материали, ръководител механизация и автотранспорт и началник ПТО, като са изброени и 

техните задължения и отговорности съобразно квалификацията им и позицията им в екипа. 

3.4.2.  Предложение относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите 

участници в строителни процес – заложено е на непрекъсната комуникация между страните с 

цел осигуряване висока степен на информираност чрез провеждане на седмични и непланирани 

срещи, както и осигуряване на възможност Възложителят и неговите представители ежедневно 

да инспектират работите. 

3.4.3. Координация между членовете на ръководния състав на строителя – чрез 

провеждане на работни срещи с цел извършване на инструктажи; проверка на работното 

облекло на работниците; разпределяне на задачите за деня; обсъждане на необходимите ресурси 

и организиране на изпълняваните дейности.  

3.4.4. Действия, които ще се предприемат от изпълнителя при възникване на 

ситуации по прекъсване на изпълнението от страна на Възложителя, както и при поетапно 

възлагане предмета на поръчката – задължително обезопасяване на строежа; изясняване 

причините за прекъсването; комуникация с Възложителя за организиране продължаване на 

изпълнението, сформиране на допълнителни работни звена при необходимост и др. 

3.5. Мерки, гарантиращи осигуряването на безопасност на работа, опазване на околната 

среда, контрол на социалното напрежение по време на СМР 

3.5.1. Мерки за безопасност при работа – идентифицирани са основните мероприятия 

по ЗБУТ, като част от задълженията и отговорностите на специалиста по безопасност и здраве. 

Осигуряването на безаварийна работа ще се постигне чрез: използване на подходящо обучен 

персонал, повишаване на отговорността на работещите и провеждане на седмични оперативки 

по безопасност на обекта. Цитирани са основните мероприятия, задължителни за всички 

работещи на обекта; инструкциите за безопасна работа и изискванията към строителната 

площадка.  

3.5.2. Мерки за опазване на околната среда – разработена е стратегия по управление 

на строителните отпадъци, генерирани при строителството на обекта и свързаните с това 

дейности по демонтажни и разрушителни работи; временно съхранение; събиране и 

транспортиране; транспортен дневник, отчетност и контрол. Предложени са конкретни мерки, 

касаещи екологични аспекти, свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния 

процес върху околната среда – недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи с 

отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността 

на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителството. 

3.5.3. Мерки за контрол на социалното напрежение по време на СМР – с цел 

редуцирането на негативния социален ефект по време на изпълнението на дейностите по СМР в 

предложението са анализирани следните конкретни мерки – организиране на работния процес 

така, че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 

достъп до комунални услуги; информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани 

в обхвата на работите относно предстоящи строително – монтажни работи. 
 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и съдържаща всички задължителни 

елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка. 

Описани са всички етапи на изпълнение, като всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности, необходими за изпълнението 

на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и взаимовръзка между 

отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е технологията за 

изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, като същата е 

съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите спецификации.  
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Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: организация на строителната площадка, описание на 

техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството, 

методите и организацията за контрол на качеството, предложение за взаимодействие 

между заинтересованите страни, начините за комуникация между участниците в 

строителния процес, мерки за осигуряване на безопасност при работа, опазване на 

околната среда и контрол на социалното напрежение. Всички предложени мерки са 

съобразени със спецификата на конкретния строеж, приложими са и изпълнението им ще 

доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „ПЪТИЩА М” ЕООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа 

всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ПЪТИЩА М“ ЕООД да бъде допуснат до последващо участие в процедурата – отваряне 

на ценовото му предложение. 

 

 

3. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на СМР: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от получаване 

на възлагателно/и писмо/и от Възложителя за стартиране на съответните дейности, придружено 

от съответното/ите Техническо/и задание/я, включващо/и предвидения обхват и обем на 

изпълняваните дейности и приключва със съставянето и подписването на протокол/и за 

установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, придружени от 

съответните документи. 

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително-монтажни работи – 2 (две) 

години. Предложеният гаранционен срок надвишава минимално предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 8 

на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

3. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание: 

3.1. Изброяване на нормативните документи, изискванията на които ще се прилагат при 

изпълнението на поръчката; изясняване на предмета, местоположението, обхвата и целите и 

дейностите, които ще се изпълняват 

3.2. Етапи на изпълнение, последователност на извършване на СМР и технологията им на 

изпълнение – организация на работата по реализиране на СМР; описание на обособените етапи 

за изпълнение на СМР и тяхната последователност; описание на всички строителни процеси; 

организация на строителната площадка складиране на материали и оборудване, охрана на 

обекта и пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на улиците от трети лица по време 

на СМР) 

3.2.1. Технологични етапи на изпълнение на СМР 

 Етап I – Подготовка на строителството и организация на строителната 

площадка – провеждане на първоначална среща между представителите на Възложителя и 

Изпълнителя, мобилизация на техника и ресурси, уточняване на налични комуникации; 

изпълнение на временни работи (изграждане на временни съоръжения, като рампи, подходи, 

заграждения и др.; предприемане на мерки за предпазване на пътищата от замърсяване; 

въвеждане на временна организация на движението); организация на строителната площадка 

(подготовка на строителството; безопасност на движението и обществена безопасност; направа 

на временни заграждения; разчистване на строителната площадка; организиране на временно 
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селище; временно електрозахранване, отопление, канализация и др.; осветление на работните 

места; монтиране на знаци – табели; предупреждаващи, забраняващи и задължаващи знаци; 

указателни табели, знаци – лепенки; пътища за влизане и излизане от обекта; охрана на обекта; 

мерки за безопасност; осигуряване експлоатация на улиците от трети лица; евакуационни 

пътища; ликвидиране на пожари и/или аварии). 

 Етап II – Строителство – представена е технологията, последователността и 

взаимообвързаността при изпълнение на всяка от дейностите, предмет на поръчката – 

изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови настилки; преасфалтиране на 

асфалтобетонови настилки; направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран трошен 

камък; коригиране нивото на ревизионни шахти и улични оттоци до нивото на 

асфалтобетоновата настилка; предложени са мерки за осигуряване на качеството при 

изпълнение на дейностите и необходимите документи, които ще се съставят за отчитането им. 

 Организация за разпределение и обезпечение с технически ресурси – за 

всеки от трите етапа и за дейностите в тях са описани необходимата механизация и технически 

персонал 

 Контрол върху качеството на изпълнение на отделните СМР, както и на 

влаганите материали и продукти – предвидени са регулярни лабораторни изпитвания; 

представени са методите за отчетност; гарантиране на техническата обезпеченост чрез 

поддръжка на машините и планиране  подмяна на оборудването 

 Временна организация на движението – представени са схемите за 

сигнализация в зависимост от вида на изпълняваните дейности и начинът на изпълнението им. 

 Етап III – Демобилизация, разчистване и предаване на обекта – включва 

освобождаване на строителната площадка, разчистване и възстановяване на инфраструктурата в 

първоначален вид, демобилизация на механизацията и предаване на обекта със съставяне на 

необходимата строителна и отчетна документация. 

3.2.2. Организация и методи за осъществяване на контрол на качеството върху 

доставяните на обекта и влагани в строителството материали и продукти – описани са 

изискванията към строителните материали и продукти в съответствие с приложимата 

нормативна уредба и документите, които ги придружават; контролът на строителните 

материали ще бъде осъществяван на няколко нива – при транспортиране, доставка и складиране 

и контрол на производство на материали и изделия; целият процес е онагледен чрез схема 

3.3. Организация на човешкия ресурс за изпълнение на строителството, работни 

взаимовръзки между ключови и неключови експерти; взаимодействие и комуникация между 

изпълнител и възложител и трети страни, имащи отношение към изпълняваните дейности 

3.3.1. Организация на работата на човешкия ресурс – технически състав – 

представени са задачите и отговорностите на ключовите експерти за изпълнение на поръчката – 

технически ръководител, специалист контрол на качеството и специалист здравословни и 

безопасни условия на труд; чрез йерархична схема са онагледени работните взаимовръзки 

между ключовите експерти 

3.3.2. Взаимодействие и комуникация между участниците в процеса – описаните са 

предвидените от участника начини за комуникация, осъществяване на кореспонденцията по 

изпълнение на договора, обменът на информация с Възложителя. Общата организация на 

административното взаимодействие на страните ще включва подход за управление и контрол, 

упълномощени представители, документиране на взаимодействието, провеждане на работни 

срещи. Предвидено е осъществяването  и на допълнителен контрол на изпълнението на три 

нива за гарантиране на качеството на изпълняваните дейности. Представена е схема на 

комуникационния поток между Възложителя и представители на изпълнителя; начинът за 

отчитане и заплащане на извършените СМР, етичните клаузи на комуникация между двете 

страни. 

3.4. Предложение за мерки, гарантиращи осигуряването на безопасност при работа, 

опазване на околната среда, контрол на социалното напрежение по време на СМР 

3.4.1. Мерки за безопасност при работа – описани са ограничителни мерки; 

предвидено е да се изготви план за безопасност и здраве и мерки по осигуряване на 

обществената безопасност 
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3.4.2. Мерки за опазване на околната среда - предложени са конкретни мерки, 

касаещи екологични аспекти, свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния 

процес върху околната среда – недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи с 

отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността 

на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; управление на генерираните строителни 

отпадъци в процеса на строителството. 

3.4.3. Мерки за контрол на социалното напрежение по време на СМР – разработени 

са следните мерки – информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата 

на работите относно предстоящи строително – монтажни работи; мерки за намаляване на шума; 

гарантиране на обичайния изграден достъп до частните имоти в обхвата на строителната 

площадка; изпълнение на СМР в регламентирано дневно работно време; гарантиране 

непрекъсване на комуналните услуги за гражданите (електро – и водоснабдяване) и др. 

Предвидено е да се разработи и план за организация по изпълнение на мерките за намаляване 

неудобството на населението, разпределени са ангажиментите на ключовите експерти по 

изпълнението на съответните мерки.  

 

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и съдържаща всички задължителни 

елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка. 

Описани са всички етапи на изпълнение, като всеки етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности, необходими за изпълнението 

на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и взаимовръзка между 

отделните етапи и между дейностите във всеки етап. Описана е технологията за 

изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, като същата е 

съобразена с действащите технически норми и стандарти и с техническите спецификации.  
Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: организация на строителната площадка, описание на 

техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството, 

методите и организацията за контрол на качеството, предложение за взаимодействие 

между заинтересованите страни, начините за комуникация между участниците в 

строителния процес, мерки за осигуряване на безопасност при работа, опазване на 

околната среда и контрол на социалното напрежение. Всички предложени мерки са 

съобразени със спецификата на конкретния строеж, приложими са и изпълнението им ще 

доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД става ясно, че същото е изготвено при 

съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря 

напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 

възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД да бъде допуснат до последващо участие в 

процедурата – отваряне на ценовото му предложение. 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следните  
 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 
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 Участник „ПЪТИЩА М“ ЕООД 

 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

 

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 15.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа, в 

заседателната зала на административната сграда на Община Вършец, с адрес: 

гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4. 

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването 

на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения, 

съгласно условията на ЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията 

обявява най-малко чрез съобщение на профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето“. 

 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 11.03.2019 г. в 16:20 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 

 

 

 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   А. Д. Т.* -  ……(подпис)*……………… 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. К. С. Т.* - ………(подпис)*.…………….. 

2. инж. К. П. Д.* - ………(подпис)*…………… 

3. инж. И. Г. Г.* -  …………(подпис)*………… 

4. И. Й. П.* - ………(подпис)*………….. 

 

 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


