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П Р О Т О К О Л № 2 

на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална 

радиостанция на БНР в гр. Шумен" 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-185/21.06.2018 г. на 

генералния директор на БНР се проведе на 02.07.2018 г. от 14:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – икономически директор; 

Членове: 1. Калинка Георгиева - счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

         2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следния участник: 

1. „Йорданов инжинеринг“ ЕООД вх. № ОП-02-62/02.07.2018 г. 12:10 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „Йорданов инжинеринг“ ЕООД е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск, подписан от представителя на дружеството Румен Василев Йорданов, 

каквото е изискването на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията взе 

следното решение:  

Допуска участника „Йорданов инжинеринг“ ЕООД до следващия етап на 

процедурата– разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията се събра на ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 03.07.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – икономически директор; 

Членове: 1. Калинка Георгиева - счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

         2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
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участниците, които са доказали съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Йорданов инжинеринг“ ЕООД  

 

Участникът не е представил документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т. 1, предложение второ от ЗОП, предлага участникът „Йорданов 

инжинеринг“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви:  

Участникът не е представил техническо предложение, каквото изискване се съдържа в 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и каквото изискване е поставено от възложителя в Раздел VII, т. 3.6. от 

документацията за поръчката. Липсата на техническо предложение, изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, не позволява 

на възложителя да прецени дали участникът предлага да изпълни поръчката, съобразно 

предварително обявените изисквания на възложителя.  

 

2. Предложение на участника „ПИ БИ АЙ“ ЕООД 

 

Участникът е предложил следните условия за изпълнение на поръчката: 

Срок на изпълнение – 60 (шестдесет) календарни дни 

Гаранционен срок – 10 (десет) години 

 

Участникът е приложил обяснителна записка за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката. Описал е генералния подход и технология на строителство, както и ресурсите, 

необходими за изпълнението – човешки и механизация, на всеки етап от изпълнението на 

поръчката. Описал е технологията на изпълнение на основните видове работи и методи на 

изпитване – земни работи, обратно засипване, кофражни работи, армировъчни работи, 

асфалтова настилка, товаро-разтоварни работи и складиране при СМР. Идентифицирал е 

рисковете, които може да повлияят на изпълнението на поръчката, оценил е тяхната степен на 

въздействие и е описал мерките за тяхното предотвратяване и преодоляване. Описал е 

подробно мерките за опазване на околната среда, които ще предприеме при изпълнението 

на поръчката, както и мероприятията по здравословни и безопасни условия на труд. Посочил 

е предприеманите от него мерки за осигуряване на качеството. Приложил е линеен график 

и мрежови график за изпълнение. 

 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя.  

 

VIII. Комисията пристъпи към оценяване на предложенията на участниците, които 

отговарят на критериите за подбор и на изискванията на възложителя за изпълнение на 

поръчката. 

 

Показател „Срок за изпълнение” – П1 

П1 = (Сmin / Сi) х 10 = 60/60 х 10 = 1 х 10 = 10 точки 
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Показател „Технически показатели“ – П2 

 

А. Технология за строителство 

Комисията оценява офертата на участника „ПИ БИ АЙ“ ЕООД по подпоказател А. 

„Технология за строителство“ с оценка 20 точки. 

 

Мотиви: Участникът е представил е ясно и подробно описание на технологията на 

строителство. Спазил е технологичната последователност на всички строителни работи, като 

в обяснителната записка е разделил работите по дейности и е описал обхвата на всяка от тях. 

Всички изложени методи са приложими. Направеното описание дава на комисията 

достатъчна увереност, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Б. Организация на работа за изпълнение на строителството 

Комисията оценява офертата на участника „ПИ БИ АЙ“ ЕООД по подпоказател Б. 

„Организация на работа за изпълнение на строителството“ с оценка 20 точки. 

 

Мотиви: Участникът е посочил мерки и механизми за организация на работата и 

разпределението на ресурсите, организация на строителната площадка, организация на 

доставките на материали и оборудване. Описал е начина на комуникация между 

участниците в процеса на изпълнение на поръчката. Посочил е ключовия персонал, като е 

описал неговите отговорности и пълномощия. Включил е подробно описание на документите 

по изпълнението на строителството, предприеманите мерки за безопасност на работата и 

за опазване на околната среда. Описал е управлението на работните процеси, които да 

гарантират постигането на желания краен резултат и е обосновал детайлно и 

аргументирано по какъв начин посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално 

реализиране на крайния резултат. 

 

В. Съответствие на строителната програма (технология и организация) за 

изпълнението на обекта и линейния график с диаграма на работната ръка и мрежовия 

график с доказани критични точки и определен критичен път 

Комисията оценява офертата на участника „ПИ БИ АЙ“ ЕООД по подпоказател В. 

„Съответствие на строителната програма (технология и организация) за изпълнението на 

обекта и линейния график с диаграма на работната ръка и мрежовия график с доказани 

критични точки и определен критичен път“ с оценка 10 точки. 

 

Мотиви: Участникът е представил линеен график с разпределение във времето на 

човешките ресурси и мрежови график с доказани критични точки и определен критичен път, 

които са в пълно съответствие със строителната програма, съобразно предварително 

обявените изисквания на възложителя към изпълнението и описанието на начина на 

изпълнение, направено от участника в обяснителната записка. 

 

Г. Управление на рисковете 

Комисията оценява офертата на участника „ПИ БИ АЙ“ ЕООД по подпоказател Г. 

„Управление на рисковете“ с оценка 10 точки. 

 

Мотиви: В техническото си предложение, участникът обърнал внимание на всеки от 



 

4 

 

 

посочените от възложителя в методиката за оценка рискове, отчел е всички възможни аспекти 

на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил 

степента на въздействието им върху изпълнението на договора. Участникът е предложил 

конкретни мерки за предотвратяване настъпването на всеки от рисковете, както и за 

преодоляване и управление на последиците от настъпилия риск. 

 

П2 =ПА + ПБ + ПВ + ПГ = 20 + 20 + 10+ 10 = 60 точки 

 

 

 

VIII. След разглеждане на техническото предложение, комисията взе следното 

решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне 

на ценовото предложение на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от два 

работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 03.07.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Калинка Георгиева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


