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 ПРОТОКОЛ № 2 

 

На 04.11.2019 г. в 09:30 часа, в гр. Елена, в административната сграда на Община 

Елена, находяща се на адрес: гр. Елена 5070, ул. „Иларион Макариополски” № 24, 

в изпълнение на Заповед № РД.02.05-635/15.10.2019 г. на кмета на община Елена, 

се събра комисията за провеждане на процедура чрез публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на 

ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”, открита с 

Решение № РД.02.05-541 от 12.09.2019 г. на кмета на община Елена, вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00619-

2019-0005. 

Комисията бе в титулярния си състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при 

община Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Христо Симеонов - главен инженер на община Елена; 

2. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена. 

 

Комисията продължи работата си, по разглеждане получените, на основание чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП, от участниците в процедурата допълнителни документи, относно 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията констатира, че с Протокол № 1 от 21.10.2019 г., на основание чл. 54, ал. 

9 от ППЗОП, от участника „Мистрал 7“ ЕООД е изискано, в срока по чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, да представи нов еЕЕДОП, който: 

1. Да отговаря на изискването по чл. 67, ал. 4 от ЗОП, да е предоставен в 

електронен вид и подписан с валиден квалифициран електронен подпис от 

представляващия дружеството участник,  

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, А. Информация за 

икономическия оператор, б. „д“ - коректно да се отрази декларираната 

информация. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ЗОП, във връзка с направените от Комисията 

констатации, относно наличието на липси, непълноти и/или несъответствия на 

информацията, посочени в Протокол № 1 от 21.10.2019 г., същият е изпратен на 

всички участници в деня на публикуването му в Профила на купувача - 22.10.2019 

г. - по електронен път и по пощата с писмо изх. № РД.02.12-113/22.10.2019 г.  
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Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, за които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола  да представят нов еЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

Участникът „Мистрал 7“ ЕООД е потвърдил получаването на писмото на 

23.10.2019 г. 

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - до 5 работни дни от получаването на протокола 

или до 31.10.2019 г., от участника „Мистрал 7“ ЕООД не са отстранени 

несъответствията, поради което и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, Комисията взе 

единодушно решение да предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в процедурата, доколкото същият не е изпълнил 

изискването за представяне на: 

1. еЕЕДОП, отговарящ на изискването по чл. 67, ал. 4 от ЗОП, да е предоставен в 

електронен вид и подписан с валиден квалифициран електронен подпис от 

представляващия дружеството участник,  

2. Коректно отразяване на информация в еЕЕДОП - в Част II: Информация за 

икономическия оператор, А. Информация за икономическия оператор, б. „д“ - 

коректно да се отрази декларираната информация. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да разгледа техническото 

предложение на участника „Мистрал 7“ ЕООД. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника 

„Мистрал 7“ ЕООД няма да бъде отворено. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с 

разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците, както и 

за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени 

от възложителя, като проведе заседания на 11.11.2019 г., 14.11.2019 г., 20.11.2019 

г., 26.11.2019 г. 

Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници, 

прецени съответствието им със заложените в Техническата спецификация условия, 

като извърши оценка по технически показател „К2 - Организация за изпълнение на 

поръчката“. 

Техническото предложение следва да съдържа: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 
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б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя - по образец, което включва:  

• Организация за изпълнение на поръчката - представя се в свободен текст; 

• Линеен календарен план/график за изпълнение на поръчката, обхващащ всички 

дейности по изпълнението й. 

Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, 

дадени в Обявлението за поръчка, документацията за обществената поръчка, 

Техническата спецификация и Методиката за оценка на офертите. 

в) 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 - по чл. 39, ал. 3, б „д“ от ППЗОП - по образец. 

г) Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен 

текст/. 

Магнитен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF формат всички 

документи, упоменати в т. 2.1. Всеки документ се сканира в оригиналния  вид, в 

който е представен в офертата и се записва като отделен PDF файл, който се 

обозначава с наименование (име), съответстващо на поредния номер на документа 

в Опис на представените документи, подписан от участника (Образец № 1).  

 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое 

от приложенията към него, или представеното от него предложение не съответства 

на изискванията на документацията за обществената поръчка, Техническата 

спецификация на Възложителя и/или на Методиката за оценка на офертите, той ще 

бъде отстранен от участие в процедурата.  

 

1. Участник „Пътни строежи - Велико Търново“ АД: 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2 

от документацията за участие в обществената поръчка, с приложени към него 

Обяснителна записка - Организация за изпълнение на дейностите  и линеен 

календарен график за изпълнение на поръчката. При подробно разглеждане на 

представените от участника документи, комисията констатира, че са представени 

всички изискуеми от Възложителя документи, а именно: 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 - по чл. 39, 

ал. 3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 3 - 2 бр. 

Предложен срок за изпълнение на поръчката: 145 календарни дни. 

Предложени гаранционни срокове за изпълняваните СМР: 2 години. 
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Участникът е описал подхода и организацията по време на строителния процес от 

датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за строежа, до деня на съставяне и 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. 

Описани са основните етапи при изпълнение по дейности и задачи. Участникът е 

предвидил четири основни етапа при изпълнение на строителството: етап I -

Въвеждане на Интегрирана система за управление, етап II - Подготвителен етап и 

мобилизация, който включва етап на планиране и етап на изпълнение, етап III - 

Строително-монтажни работи, етап IV - управление и предаване на възложителя и 

етап V - Гаранционно обслужване. Участникът е описал последователността и 

взаимовръзка на извършване на строително-монтажните работи.  

Представената от участника организация за изпълнение на дейностите е обособена 

в няколко подраздела: 

1. Пълно описание на конкретната организация на работа по видове работи с 

включени мерки по изпълнение на изискванията на техническата спецификация: 

Участникът е предвидил изпълнение на СМР едновременно от три специализирани 

групи, които ще извършват ремонтни работи по тротоарите и четвърта група, която 

ще изпълнява асфалтовите работи на ул. „Възрожденска“, пета група - повдигане 

на ДШ и РШ, полагане на маркировка и сигнализация. Указано е коя от групите по 

кои точно улици ще работи, като изрично са упоменати експерти / служители и 

работници (поименно), механизацията, която ще се използва. 

Детайлно са разписани всички видовете работи, съгласно спецификацията, които 

ще се изпълняват на подобектите, като отново са конкретизирани експерти / 

служители и работници, механизация, самия начин / технология на изпълнение. 

2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи срочност и 

качество на изпълнението: 

Представени са в отделен раздел, изложена е структурата на участника - 

инженерно - технически и работнически персонал, налична механизация, 

организационно разпределение на служители по задачи, лаборатории, асфалтови 

бази, системи за качество. 

3. Поименно разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля 

на всяко от лицата, ангажирани в изпълнението: 

Представена е информация за всяко от лицата, съставляващи ръководния екип 

(поименно), детайлизирана по отговорности и ангажименти, конкретни задачи, 

които ще осъществява за поръчката - по поддейности. 

4. Организация и координация на строителството при изпълнение на поръчката:  

Разписани са процесите по запознаване с проектната документация, посещения на 

място, анализ на необходими човешки, технически и материални ресурси при 

изпълнението, организация на работния процес, организация на доставките на 
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материали, контрола на качеството, здравословни и безопасни условия на труд, 

организация на отчитане на извършената работа, необходими срещи и доклади по 

изпълнението. 

5. Модел на взаимоотношения с представители на Възложителя и участници в 

процеса на изпълнение на поръчката: 

Указано е лицето за контакт, негов заместник, комуникацията с Възложителя, 

строителния надзор, начините и периодите на задължителна комуникация, 

документация. 

6. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на 

доставките на материали, необходими за изпълнение на поръчката: 

Изложена е внедрената интегрирана система за управление на качеството, като 

изрично и детайлно е указано как ще се осъществява контрола при изпълнение на 

всички видове строителни работи. 

Представени графично са основните процеси, които протичат и се управляват в 

дружеството, като подробно са описани действията по контрол. 

7. Материали - видове, произход, доставка и съхранение. Производствена 

обезпеченост: 

С максимална подробност е представена информация за наличната асфалтова база, 

трошачо - сортировъчна инсталация, акредитирана строителна лаборатория, за 

видовете строителни материали, които ще се използват за изпълнение на 

поръчката, разделени - собствено производство и закупени от доставчици - начин 

на производство, доставка, сертифициране, рекламация и подмяна (при 

необходимост). 

8. Описание на технологията за изпълнение на основните видове работи в обхвата 

на поръчката: 

С изключителна подробност са представени технологичните процеси, изисквания 

към същите, параметри и стойности на изпитване и приемане, начини на 

изпълнение и приемане, допустими и недопустими отклонения при изпълнението, 

конкретност как самия участник ще ги изпълнява, графични приложения, схеми и 

снимки на технологични процеси. 

Представен е Линеен календарен график, който съответства на техническата 

спецификация и предложения срок за изпълнение от участника. 

 

След извършен подробен и задълбочен преглед и анализ на техническото 

предложение на участника „Пътни строежи - Велико Търново“ АД, в съответствие 

с утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите, комисията ЕДИНОДУШНО оцени офертата на участника по показател 

К2 - „Организация за изпълнение на поръчката“ по следния начин: 
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В предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е включил изрично 

изискуемото съдържание от Възложителя, а именно: 

а) Представил е организация за изпълнение на строителството съгласно 

Техническата спецификация; 

б) Предложил е организация на работата на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга; 

Освен изрично изискуемото съдържание участникът: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да оцени 

предложението на участника с 50 точки по подпоказател К2 - „Организация за 

изпълнение на поръчката“. Мотивите за присъдената оценка са следните: 

Съгласно  утвърдената  методика  за  определяне на комплексната оценка на 

офертите, 50 точки по подпоказател К2 - „Организация за изпълнение на 

поръчката“ се присъжда, когато предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания 

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно 

Техническата спецификация. 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената услуга.  

И когато Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични 

и трите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 
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„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); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

Видно  от  техническото  предложение,  както  и  от  съдържателния  анализ, 

направен от комисията, „Пътни строежи - Велико Търново“ АД е представило 

оферта, в която са ясно и конкретно описани всички горепосочени 

обстоятелства. Наличието на въпросните преимущества в съдържанието на  

техническото  предложение е достатъчно основание за присъждане на оценка 

от 50 т. по показател К2 - „Организация за изпълнение на поръчката“. 

 

2. Участник ДЗЗД „ПСК Елена 2019“: 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2 

от документацията за участие в обществената поръчка, с приложени към него 

Обяснителна записка - Организация за изпълнение на дейностите  и линеен 

календарен график за изпълнение на поръчката. При подробно разглеждане на 

представените от участника документи, комисията констатира, че са представени 

всички изискуеми от Възложителя документи, а именно: 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 - по чл. 39, 

ал. 3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 3 - 2 бр. 

Предложен срок за изпълнение на поръчката: 147 календарни дни. 

Предложени гаранционни срокове за изпълняваните СМР: 2 години. 

 

Представен от участника подход и организация на изпълнение на обекта, 

обособени в няколко раздела и подраздела: 

I-ви раздел (обособяването в раздели и подраздели е направено от Комисията, за 

нуждите на настоящия протокол и неговата разбираемост): 

1. Предмет на обществената поръчка:  

Изцяло са цитирани текстовете от техническата спецификация, приложение към 

документацията за участие в процедурата.  
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В заключение е указано, че „Предвид трудностите с отбиване на обслужващото 

движение, реконструкцията ще се изпълнява при неотбито движение…“. 

2. Организация при изпълнение на строителството и осигуряване на безопасни 

условия на труд: Съдържа едно изречение „Изготвен е отделен проект за мерките, 

които следва да се изпълняват за осигуряване безопасността и здравето на 

работещите по проекта.“ 

3. Ключов екип за изпълнение на поръчката: Указано е, че всички експерти, които 

играят основна роля в изпълнението на договора са ключови експерти - упоменати 

са 4 бр. експерти. 

4. Специфични условия и/или изисквания: За специфично условие е записано, че 

част от обектите са разположени в охранителните зони на недвижими културни 

ценности, което трябва да се има предвид при изпълнението. 

II-ри раздел: 

1. Местоположение. 

2. Основание и цел: Записана е фазата, в която е изготвен инвестиционния проект, 

целта на проекта, категорията на строежа. 

3. Подход и организация: Не съдържа конкретна информация, подход и 

организация. 

4. Основни етапи на изпълнение по дейности и задачи: 

Предвидени, разписани са следните етапи: 

- I-ви етап - Въвеждане на Интегрирана система за управление, която ще включва 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол 

на качеството; 

- II-ри етап - Подготвителен етап и мобилизация, които ще обхванат организация и 

временна база за нуждите на строителството, мобилизация на строителна техника и 

човешки ресурси, осигуряване на ограда, осветление, охрана и наблюдение на 

обекта до завършването и приемането му, изграждане на временно строителство. 

Временна организация на движението: В противоречие със записа на стр. 96, тук е 

записано, че реконструкцията ще се изпълнява при отбито движение. 

Подробно е разписано въвеждането на временна организация и безопасност на 

движение (ВОБД), прилагане на схемите за ВОБД, пътни знаци, маркировка и 

сигнализация. 

Веднага след това е наличен текст за начало на изпълнение на договора, който 

включва: 

- етап на иницииране - процеси за оторизиране на включващи; 

- етап на планиране, разделен на подзадачи - една основна задача 1. Преглед на 

наличната информация и разработване на план за управление на договора и осем 

подзадачи: 
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1.1. Планиране и дефиниране обхвата на договора; 

1.2. Дефиниране на задачите; 

1.3. Планиране на ресурсите; 

1.4. Планиране на управлението на риска; 

1.5. Планиране на качеството; 

1.6. Планиране на комуникациите; 

1.7. Планиране на екипа; 

1.8. Планиране на доставките. 

В кратко разписаните текстове няма конкретика, а само бъдещи предположения 

какво трябва да се случи. 

- етап на изпълнение - отново липсва конкретика, съотносима към предмета на 

възлаганата поръчка. 

*5. Временни съоръжения:  

*6. Санитарни съоръжения: 

*7. Водоснабдяване: 

*8. Електроснабдяване: 

* За всички е указано, че изпълнителят ще ги осигури за нуждите на бъдещото 

строителство. 

III-ти етап - Строително - монтажни работи, който включва изпълнение на всички 

видове строителни дейности, „описани подробно с техните количества в 

„Количествена сметка“ към настоящото задание“. 

Разписани са и дейности, свързани с изпълнението и представляващи според 

участника условие, следствие или допълнение към него: 

- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

техническите спецификации строителни материали и продукти; 

- Осигуряване на терени за нуждите на строителството; 

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

- Създаване на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на 

строежа; 

- Участие в процедура по въвеждане на строежа в експлоатация; 

- Отстраняване на недостатъците, установени при предаване на строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 

- Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени 

дефекти през гаранционните срокове. 

Отново липсва каквато и да било конкретика, относима към предмета на възлагане. 
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IV-ти етап - управление и предаване на Възложителя, където е указан ред (без явна 

конкретика) за установяване подлежащите на разплащане СМР, респективно 

протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, извадки, 

цитирани от проекта на договор. 

V-ти етап - гаранционно обслужване - изцяло цитирани клаузи от проекта на 

договор. 

9. Последователност и взаимовръзка на извършване на СМР: Няма разписана 

конкретика, съотносима към предмета на възлагане. 

10. Изпълнение на строителството: Няма разписана конкретика, съотносима към 

предмета на възлагане. Наличен е дори текст „Работната ръка да бъде обучена за 

изпълнението на съответния вид СМР.“.  

11. Технологии на изпълнение на СМР: Отново няма конкретика, съотносима към 

предмета на възлагане. Цитирани са текстове, относно материалите и начин на 

изпълнение на видове работи, дословно пренесени или леко модифицирани от 

Техническа спецификация - комплект от инструкции за строителство на пътища и 

пътни съоръжения, съдържаща утвърдени технически изисквания и условия за 

материалите и строително-монтажните работи, изготвена от Агенция пътна 

инфраструктура (http://www.api.bg/files/7313/9504/3959/TC_2014.pdf ). 

12. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организацията на работата на човешкия ресурс за всички дейности: 

а) Мобилизация на ресурсите: разписана е техническа обезпеченост - офис 

оборудване и обзавеждане, технически средства в офиса и транспортиране на 

персонал. 

b) Изпълнителски персонал: указано е, че за всяка от дейностите от количествената 

сметка е показано разпределението, броят и квалификацията на строителните лица 

и е посочена норма време за изпълнение на всяка една операция.  

Разгледано в цялост и детайлно от комисията техническото предложение на 

участника не съдържа точна информация за разпределението и квалификацията на 

строителните лица. В текстовата част се съдържа информация за технически 

ръководител, експерт по безопасност и здраве в строителството, експерт „контрол 

по качеството“, в диаграмата на работната ръка са разписани ръководител обект, 

технически ръководител, контрол качество, контрол по безопасност и здраве, 

машинист, шофьор, пътен работник, общ работник (бройки), отразени във времето, 

но не и по конкретни задачи, обекти (подобекти), дейности. В Линейния 

календарен график са отразени само работниците. 

c) План за безопасност и здраве, в който има текстове за ПБЗ, условия на труд по 

време на строителството, изисквания за сигурност, защита на собствеността, 

изисквания за предварителна инспекция / одобрение, противопожарна защита. 

http://www.api.bg/files/7313/9504/3959/TC_2014.pdf
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d) Отговорности и дейности на техническия екип - както беше указано по-горе -

съдържа се информация за технически ръководител, експерт по безопасност и 

здраве в строителството, експерт „контрол по качеството“, с разписани описание на 

съответната длъжност, подчинение, комуникация, вземане на решения, 

отговорности на длъжността, изисквания на длъжността, изисквания, свързани с 

внедрената интегрирана система за управление - текстове, които следва да са 

залегнали / разписани в съответните длъжностни характеристики на служителите. 

е) Техника за изпълнение на поръчката: указано е, че „за изпълнението на 

поръчката се предвижда следната механизация по видове строителни дейности:“, 

без да е описана конкретна механизация. В диаграмата на механизацията е 

отразена механизация, посочена по вид и във времето, но не и по конкретни задачи, 

обекти (подобекти), дейности. В линейния календарен график е отразена 

механизацията по дейности. 

Следва подраздел Мобилизация на ресурсите, в който се коментират материали, 

сертификати, каталози и препоръки на производители, доставка на материали, 

складиране, стандарти, план за използване на материали - отново без явна 

конкретика към поръчката, предмет на възлагане. 

f) Правила на строителната площадка - в няколко подабзаца „Процедури при 

нещастни случаи / инциденти и аварии“, „Мероприятия за подобряване условията 

на работа“, „Защитна екипировка“, „Мерките, свързани с осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на труд“, „Някои от изискванията при изпълнение на 

строителни работи…“, „Контрол на строителната механизация“, „Безопасна работа 

с багери“, „Безопасна работа с пътно - строителни машини“, „Безопасна работа при 

транспорт“, „Безопасна работа с товаро - разтоварни машини“ са отразени 

принципни положения и правила на работа, на строителната площадка. 

13. Комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите 

на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнение на 

поръчката: 

Представена е текстова и графична информация как ще се осъществява вътрешния 

контрол и организация в структурата на участника, ангажираност на екипа. Отново 

няма изложена конкретика, детайлно относима към предмета на обществената 

поръчка, няма точна информация, относно организацията на работа на екипа от 

експерти. 

Изложена е и изключително много допълнителна информация от участника, част 

от интегрираната му система за управление на качеството. 

Разгледани в детайли бяха представените Линеен календарен график, Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията. 
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След извършен подробен и задълбочен преглед и анализ на техническото 

предложение на участника ДЗЗД „ПСК Елена 2019“, в съответствие с утвърдената 

от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, 

комисията ЕДИНОДУШНО оцени офертата на участника по показател К2 - 

„Организация за изпълнение на поръчката“ с 30 точки, обосновавайки се по 

следния начин: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, а именно: 

а) Представил е организация за изпълнение на строителството съгласно 

Техническата спецификация; 

б) Предложил е организация на работата на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

В офертата на участника не са установени надграждащи обстоятелства, основание 

за присъждане на по-висока оценка по показателя, а именно: 

1. За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача; 

2. За всяка дейност не са дефинирани / конкретизирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката не са 

конкретни и детайлни за предмета на възлагане. 

 

Извършена оценка по Показател К2 - Организация за изпълнение на поръчката 

№ Участник Оценка К2 - брой точки 

1. „Пътни строежи - Велико Търново“ АД 50 т. 

2. ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ 30 т. 

 

С това комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на 

предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

Комисията обяви време за отваряне на ценовите оферти - 14:00 ч. на 02.12. 2019 г. 
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Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде 

изготвено и публикувано в „Профила на купувача” на възложителя, не по-късно от 

два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. 

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр на 26.11.2019 г. 

 

 

Председател: 

/п/ 

/инж. Димитринка Иванова/ 

 

Членове: 

1. /п/      2. /п/ 

/инж. Христо Симеонов/    /Фатме Ходжева/    


